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«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» (1 Петра, 1:3)

«А слово Господнє перебуває вічно.
А це те слово, яке сповіщене вам

у Євангелії!» 1Петра 1:22

«Шукайте Господа, доки можна знайти Його, 
кличте Його, як Він близько!» (Ісая, 55:6).

ЯКА ЦІЛЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ?
Один чоловік копав яму. До нього підійшов інший 

чоловік і запитав:
– Навіщо ти копаєш яму?
– Щоб заробити гроші.
– Навіщо тобі гроші?
– Щоб купити поїсти.
– А навіщо тобі їжа?
– Поїм і матиму силу копати нову яму…
Можливо, ви усміхнулися з такого спрощеного 

прикладу, але чи не подібний оберт має наше життя? 
У Біблії написано: «Увесь труд людини для рота її, 
а пожадання її душі не виповнюються» (Екл.6:7). 
Людина тяжко працює, прикладає неабияке зусилля, 
щоб отримати гроші для придбання їжі, необхідних 
речей для побуту, зручного облаштування свого 
помешкання. Хтось цілий рік тяжко трудиться, щоб 
декілька тижнів відпочити. Біблійний мудрець зробив 
висновок, що все людське життя, по суті, марнота 
(суєта суєт): «Наймарніша марнота, марнота 
усе! Яка користь людині в усім її труді, який вона 
робить під сонцем?» (Екл.1:2-3). «Тривалість 
нашого життя – сімдесят років, якщо ж вистачить 
сили, то вісімдесят років; і переважно вони 
складаються з важкої праці й метушні, оскільки 
роки швидко минають, і ми відлітаємо…» 
(Псалом,90:10). В іншому перекладі написано, що 
кращу пору нашого життя складають праця і хвороби.

У ЧОМУ ЦІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ?
Цінності, за які люди віддають час свого короткого 

і такого швидкоплинного життя (навіть вбивають 
одне одного!), по суті, не є цінностями. Гроші, золоті 
прикраси, діаманти… Але гроші це папір, діаманти 
– каміння… При скрутних обставинах, коли людина 
вмирає через спрагу та голод, і їй був би вибір: «Хліб 
чи мішок грошей? Воду чи мішок золота?» Що вибрала 
б вона? Неважко здогадатися. Хіба що безумець 
у передсмертній агонії від спраги вибере золото. 
Запитання: «А чи не зійшов увесь світ з розуму і не 
став безумним? Якщо вбивають одне одного за те, 
що не має жодної цінності?» Цінності земного життя 

людини є умовними, і з погляду вічності (з погляду 
Бога, Біблії) не мають жодної ваги.

ЗМІСТ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ –
ШУКАТИ БОГА

Апостол Павло зробив висновок про призначення 
людського життя (ці слова він сказав до людей в 
Афінах, які любили слухати мудрі речі): «Створив 
же Він (Бог) з одного ввесь людський рід, щоб 
жив по всій поверхні землі, визначивши наперед 
обумовлені пори та межі їхнього замешкання, щоб 
шукали Бога; може, шукатимуть Його і знайдуть, 
бо недалеко Він від кожного з нас. Бо ми в Нім 
живемо, і рухаємось, і існуємо…» (Дії,17:26-28).

По суті, ми всі лише в гостях на цій планеті Земля, 
де на невеличкий проміжок часу Бог дозволив людям 
тут господарювати. Ми бачимо, до чого призводить 
таке господарювання без Божого керівництва.

Висновок: люди живуть без Бога, без виконання 
Божих заповідей, без послуху Біблії. Люди марнують 
час земного життя і Бога не шукають. Часто вони 
дорікають Богу, чому таке зло коїться на землі? А хто 
ж його зробив? Усі біди, катаклізми та катастрофи, 
війни – чи не результат діяльності людей без Божого 
керівництва? А Бог над усім безумством людей 
ще й милість Свою являє людям. Лише з ласки 
Божої людство ще живе і не загинуло: «Це милість 
Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось 
Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика 
бо вірність Твоя! Господь – це мій уділ, говорить 
душа моя, тому я надію на Нього складаю! Господь 
добрий для тих, хто надію на Нього кладе, для 
душі, що шукає Його!» (Плач Єремії, 3:22-25).

КОЛИ ТРИВОГА – ТОДІ Й ДО БОГА…
Коли людина починає шукати Бога? Коли починає 

молитися? Зазвичай, коли приходить біда в її життя. 
«Як тривога, тоді й до Бога…» – приказка, яку ми 
чули багато разів. «Поки грім не вдарить – мужик не 
перехреститься». Така вже людська вдача. Коли все 
добре, люди, на жаль, не шукають обличчя Господа. 
А варто було б шукати.

А якщо відверто: то кому добре? Людині, яка без 
Бога, не може бути добре. Душа її, однак, мучиться, 
страждає, нічим не задоволена. Гріх не пускає 

людину до Бога, до Біблії. Людина марнує все 
життя в рабстві гріха, але так і не спроможеться 
схилити своє серце перед Богом. А фінал однак 
прийде. Біблійний мудрець записав, що тіло людини 
– порох: «І вернеться порох у землю, як був, а 
дух вернеться знову до Бога, що дав був його! 
Наймарніша марнота, сказав Проповідник, 
марнота усе!...» (Екл. 12:7-8).

БІЙСЯ БОГА І ЗАПОВІДІ ЙОГО ВИКОНУЙ
В кінці своєї науки мудрець робить висновок: 

«Підсумок усього почутого: Бога бійся, й виконуй 
Його заповіді, бо в цьому все для кожної людини!» 
(Екл. 12:13). У ЦЬОМУ ВСЕ ДЛЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ! 
Все інше не має цінності. Ці роки земного життя дані 
Богом кожній людині, щоб надбати Бога, пізнати 
Його. «Я – шлях, істина і життя» – це слова Ісуса 
Христа. На яких дорогах блукаємо ми? Що пізнаємо? 
Неважко зробити невтішний висновок, дивлячись 
навколо, на трагічні події… Люди відкинули Бога – 
Творця і Боже Слово. Скільки часу Бог буде ще нас 
благати? Стукати? Турбувати? ВСЕ НАШЕ ЖИТТЯ 
– ЦЕ ЧАС ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПРИЙТИ В ПОКАЯННІ 
ДО СВОГО ТВОРЦЯ, ЩОБ ПРИЙНЯТИ ВІРОЮ 
У СВОЄ СЕРЦЕ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА. І ця 
непоказна газетка – це ще один стукіт Бога до твого 
серця. Скористайся нагодою, не занедбуй Божого 
заклику.

«Сповнився час, і наблизилось 
Царство Боже! Покайтеся

і віруйте в Євангеліє!» 
Марка 1:15

ШУКАЙТЕ БОГА, ДОКИ ВІН БЛИЗЬКО!

ШУКАЙТЕ БОГА  
Шукайте Бога, шукайте слізно. 
Шукайте люди, доки не пізно. 

Шукайте всюди, шукайте кожен. 
Моліть: «Явися мені, мій Боже».  
Знайти неважко Творця живого,
Бо тілом стало предвічне Слово.

Ви неодмінно Його знайдете, 
А з Ним багато чого збагнете. 

І буде радість заввишки неба, 
Тільки шукати всім серцем треба. 
Шукайте, наче воду в пустелі. 
Шукайте, наче світло в тунелі. 

Шукайте Бога... Він є, я знаю. 
Він завжди поруч. Я відчуваю…



Жінка, яка дивним чином 
одужала від COVID-19 після 
декількох місяців перебування 
на межі смерті у відділенні 
інтенсивної терапії, дякує 
Богові та членам церкви, 
кажучи, що її одужання 
сталося завдяки силі Божій 
через їхні молитви.

Після отримання рятівного 
лікування в лікарні в Берліні, 
38-річну Джейонг Лі (Jayoung 
Lee) нарешті доставили до 
реабілітаційного центру.

Жінка заразилася вірусом 
на пізніх термінах своєї 
вагітності й народила другого 
сина 9 березня. Щоб запобігти 
перехресній інфекції, ново-
народжену дитину забрали від 
неї після пологів. Однак стан 
матері раптово погіршився, 
її організм не зміг боротися 
зі смертельним вірусом. Її 
чоловікові сказали готуватися 
до найгіршого, оскільки легені 
його дружини відмовили. 

18 березня її терміново 
відправили у відділення 
інтенсивної терапії, ввели в 
стан штучної коми й провели 
вентиляцію.

Однак після тижня штучної 
вентиляції її легені не 
реагували й продовжували 
слабшати, оскільки вона 
страждала від важкої ди-
хальної недостатності. Її 
перевезли до лікарні Chari-
té в Берліні, де її швидко 
помістили під ЕКМО – апарат, 
який перекачує і насичує 
кров киснем поза тілом, 
дозволяючи серцю і легеням 
відпочивати.

Члени церкви об’єдналися 
в молитовній підтримці, 
постячи й цілодобово мо-
лячись про її одужання, поки 
хвора залишалася в комі. 
Жінка відкрила очі 14 квітня, 
але була занадто слабкою, 
щоб говорити або дихати 
самостійно.

12 травня, після 48 днів 
лікування в критичному 
стані, Лі нарешті відлучили 
від ЕКМО. З того часу вона 
повільно вчилася дихати 
самостійно з кисневою під-
тримкою.

22 травня Лі нарешті 
возз’єдналася зі своїм ново-
народженим сином і змогла 
потримати його на руках – 
вперше за 75 днів. Тепер її 
здоров’ю ніщо не загрожує.

Протягом 77 днів рятівного 
лікування у відділенні інтен-
сивної терапії, медики на-
зивали її «зіркою у відділенні» 
і «дивом».

«Я така вдячна медичному 
персоналу лікарні за турботу 
і піклування про мене. Я 
сказала лікарям, що друзі 
молилися за моє одужання і 
за лікарів, які мене лікували, 
і вони засвідчили, що 
молитви були успішними», 
— сказала Лі.

«Таке відчуття, ніби я була 
в темній і глибокій долині, 
але, зрештою, вибралася 

завдяки силі Божій через 
ваші молитви, — сказала Лі 
у своєму зверненні до братів 
і сестер по вірі. — Я була 
шокована, коли дізналася, що 
багато членів нашої церкви (і 
навіть люди, яких я не знаю) 
молилися за мене. Я плакала, 
бо всім серцем відчула, 
що жива завдяки вашим 
молитвам».

Її погляд на все в житті 
змінився, коли вона подумала: 
«Просто, щоб дихати… Я не 
усвідомлювала, наскільки 
я повинна бути вдячною 
Богові тільки за це. Тепер я 
відчуваю себе зобов’язаною 
Богові, і в мене є ще один 
шанс, щоб жити тут, служачи 
Йому. Я більше не володію 
своїм життям, воно належить 
Христу».

Лі пережила сильний 
фізичний біль під час її 
випробування, зокрема, во-
на згадує, коли дренажна 
трубка в її легенях, яка була 
вставлена через ребра, 
заблокувалася. У той період 

сильного болю Лі згадала про 
Ісуса, Який переніс незмірний 
фізичний біль на хресті, і 
вона знайшла розраду. Жінка 
каже: «Я змогла глибоко 
задуматися про страждання 
Ісуса, бо ж Він був розп’ятий 
і повішений на хресті за наші 
гріхи. Тому, попри величезний 
біль, я зрозуміла, що відчуваю 
ще більшу вдячність Христу 
за те, що Він зробив для 
мене».

Вона продовжила: «Сьо-
годні я тут з ласки нашого 
Господа, і я відчуваю, що 
знову жива завдяки любові 
та молитвам інших. Дуже 
дякую за ваші молитви, вони 
«спрацювали» для мене».

https://sobor.com.ua/news/77-dniv
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Мені 34 роки. Я народилася і 
зростала в християнській сім’ї. Це 
вже було великим привілеєм для нас, 
дітей. Але ми рано залишилися без 
батька, який трагічно загинув, тому 
нашій мамі не було легко справлятися 
аж з чотирма дітьми (меншій сес-
тричці було усього три місяці). Мені ж 
виповнилося тоді вісім років…

Тому нашим батьком став Бог 
у прямому розумінні цього слова. 
Ми на практиці пересвідчилися, що 
Бог вірний Своїм обітницям, і Він – 
батько сиротам і захист удовицям 
(Псалом, 67:6).

Змалечку я була привчена ходити 
до церкви. Згодом зрозуміла, що 

цього замало, щоб знати про Бога 
тільки від мами, а важливо й самій з 
Ним зустрітися…

Зараз я хочу засвідчити, як Бог 
зцілив мене й мого брата в дитинстві. 
Саме ці зцілення сильно вплинули на 
наше подальше життя на шляху нашої 
віри.

Змалечку я була досить хвороб-
ливою дівчинкою. У мене були дуже 
слабкі м’язи. Наприклад, при різкому 
поруху руки чи ноги у мене сильно 
розтягувалося сухожилля. Я потім 
сильно мучилася. Так було багато ра-
зів. Хоч мені було близько п’яти років, 
але я вже навчилася передбачувати 
ситуацію, від якого руху мені буде 
погано, хоч часто це не вдавалося 
попередити. Я продовжувала в пря-
мому сенсі страждати.

Моя мама часто розповідала нам 
історії з земного життя Ісуса Христа, 
як Він зціляв хворих людей. Мама 
так само наголошувала, що й нині 
Христос зціляє.

Наступного дня після її розповіді я 
бавилася на подвір’ї, мама покликала 
мене йти додому, взяла за руку, а 
я чомусь смикнула руку, і у мене 
почався сильний біль. Я просто 
верещала від болю. Трохи згодом я 
сама запропонувала мамі звернутися 
до Ісуса і помолитися за моє зцілення. 
Мама вже потім мені розповідала, що 
дуже хвилювалася за мою віру, адже 
зцілення не завжди відбувається 

миттєво. Але тоді вона мусила 
погодитися зі мною і стала молитися. 
Ми обидві схилились на коліна в кухні, 
і я щиро розповідала Ісусу про свою 
проблему. Дуже просила, щоб Бог 
зцілив мою руку, і щоб я могла вільно 
гратися з іншими дітками. В кінці 
молитви я сказала «Амінь», встала 
і пішла на вулицю. Через декілька 
хвилин повернулася з проханням, щоб 
мама зняла з моєї руки пов’язку, яку 
вона наклала, щоб полегшити біль. Я 
сказала, що мені пов’язка заважає. На 
її здивування, я пояснила, що мене Ісус 
зцілив. Потім мама мені розповідала, 
що тоді побоювалася знімати пов’язку, 
бо це могло призвести до посилення 
болю в руці. Мама переживала за мою 
віру. «А якщо раптом біль повернеться, 
то я розчаруюся у своїй вірі!» – так 
думала про мене мама. Але тоді вона 
мусила зняти ту пов’язку. І дяка Богу: 
по сьогоднішній день у мене немає 
проблем із сухожиллями, м’язами. 
Я стала сильною дитиною. Із семи 
років я пішла до музичної школи й 
грала на дорослому акордеоні, могла 
розводити й зводити міхи. Вчитель 
дивувався, бо малій дитині це зробити 
дуже важко. А все тому, що Бог мене 
зцілив! Я маю силу, даровану мені 
Богом.

А тепер розповім про мого брата. 
Йому тоді не було й року, коли лікар 
неправильно призначив йому ліки, 
через що у нього розвинулася алергія, 

а вся шкіра покрилася виразками. В 
обласній лікарні зробили дослідження 
стану здоров’я мого брата, і лікар 
сказав, що такі ж пухирці є в середині 
його внутрішніх органів. Крім цього мій 
брат почав задихатися. У нього були 
астматичні напади. Лікарі розводили 
руками й не знали, як допомогти…

У той час одну християнську родину, 
яка жила недалеко від нас, відвідав 
служитель церкви, який молився за 
хворого з помазанням оливою. Мама, 
дізнавшись про цю молитву, взяла 
на руки мого братика і пішла до того 
служителя з проханням помолитися. 
Він погодився молитися. Коли той 
служитель під час молитви помазав 
оливою чоло мого братика, він почав 
спокійно дихати. Усі присутні побачили 
явне зцілення. Слава Господу!

Упродовж усього подальшого 
життя мій брат не хворіє на простудні 
захворювання, грає на саксофоні, 
де потрібно мати сильні й здорові 
легені. Так само він працював в 
екстремальних умовах, де потрібно 
мати сильні легені й він чудово 
справлявся з працею і не хворів. Бог 
його зцілив раз і на все життя.

Я дуже дякую Богу за ці чудо-
зцілення, які були в нашому 
житті. Нині я бачу, яким це рясним 
благословенням стало для нас.

Оксана Сухарина, 
с. Муроване, Львівщина

ОКСАНА СУХАРИНА: «ЗЦІЛЕННЯ ВІД БОГА В ДИТИНСТВІ СТАЛО ДЛЯ МЕНЕ Й МОГО 
БРАТА РЯСНИМ БЛАГОСЛОВЕННЯМ УСЬОГО НАШОГО ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ!»

77 ДНІВ У РЕАНІМАЦІЇ, НЕ БАЧИВШИ НОВОНАРОДЖЕНОГО СИНА: 
ХРИСТИЯНКА СВІДЧИТЬ ПРО ЧУДО ЗЦІЛЕННЯ ВІД COVID-19

СПРАВЖНЯ ВІРА 
НЕ ТОДІ, КОЛИ 
ТИ ОТРИМАВ 
ВІДПОВІДЬ НА 
СВОЮ МОЛИТВУ, 
А ТОДІ, КОЛИ, 
НЕ ОТРИМАВШИ 
ОЧІКУВАНЕ, 
ПРОДОВЖУЄШ 
СМИРЕННО 
ДОВІРЯТИ 
ТА
ДЯКУВАТИ 
БОГОВІ.
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Хочу коротенько поділитися свід-
ченням про те, як я увірував в Ісуса Хри-
ста. І як не дивно це звучить, але спри-
яла цьому тяжка хвороба моєї доньки…

Все життя я прожив (і зараз живу) в 
селі, працював і працюю на землі. Жив, 
як усі люди в СРСР, а значить без віри 
в живого Бога. Моя перша сім’я розпа-
лася. Жінка виїхала працювати в Італію, 
там і залишилася. Тривалий час я жив 
одинаком, а потім зустрів Олю, яка до-
помагала мені по господарству. Так і 
залишилася жити в мене. Утворилася 
сім’я,  народилося двоє дочечок. Стар-
шенька Галя, якій зараз 7 років, і менша 
Наташа, їй зараз 5 років.

Галинка до трьох років ніколи не 
хворіла, була активною, жвавою, ро-
зумниця в садочку серед діток. А 
потім у неї (невідомо звідки) почалися 
неврологічні приступи. Ми звернулися в 
неврологічне відділення в Полтаві. При-
значили ліки, але доньці ставало гірше. 
Майже щомісяця ми з донькою були в 
лікарні на стаціонарному лікуванні. По-
кращення не було, а, навпаки, дійшло 
до того, що Галинку паралізувало. Вона 
не могла рухатися, самостійно нічого 

не робила. Ми шукали вихід і не знахо-
дили. Лікарі зробили нове обстеження 
і сказали нам: «Ваша дитина повільно 
помирає…». Вони нічого вдіяти не мог-
ли. Тоді я ще до Бога не звертався. 

Була зима, старенька сусідка попро-
сила мене відкидати їй сніг на подвір’ї. 
Саме тоді до неї приїхав якийсь мо-
лодий чоловік із сусіднього села. По-
знайомилися... Віталій (так його звуть) 
довідався про наше горе і запропону-
вав приїхати до них в гості, до церкви. У 
Староаврамівці є Дім молитви, де про-
ходять богослужіння. Я весь вік прожив 
у Новоаврамівці і навіть не знав, що у 
сусідньому селі є така церква. Поїхав 
туди в гості. І з першого разу мені там 
так сподобалося, що я тільки й чекав, 
коли буде наступне богослужіння. Ста-
ли ми удвох з дружиною регулярно 
відвідувати служіння. 

Уся церква молилася за оздоров-
лення нашої доньки. Навіть єпископ з 
Полтави приїжджав до нас додому, щоб 
звершити спеціальну молитву. Я ди-
вився і тільки плакав. А одного разу на 
служінні щось зі мною сталося особли-
ве, мовби мене хтось компресором на-

качав. І мені прийшла чітка думка (вірю, 
що від Духа Святого): «Віруй, і все буде 
добре!» До того я увесь час сумував, 
а тут така радість до мене прийшла. 
Відтоді Галинці з дня на день ставало 
краще. 

І саме тоді одна жінка-волонтер, яка 
приїхала до нашого села, побачила, як 
моя дружина тягне на візочку нерухому 
дитину. Дізнавшись про все, дала нам 
два номери телефонів з Києва. Я по-
телефонував по одному номеру, пояс-
нив проблему, мені запропонували при-
возити дитину і при собі мати 50 тисяч 
гривень. Я зажурився, бо таких коштів 
не мав і близько. Так зажурився, що 
по другому номеру телефону вже й не 
мав бажання звертатися. Іду понурий 
з пилорами, де працював, і мені чітка 
думка: «Ти маєш другий телефон, чому 
ти не дзвониш?» Прийшов додому, дру-
жина почала шукати той телефон, таки 
знайшла. Потелефонував. Нам запро-
понували приїхати до них в клініку. На 
моє запитання про гроші, мені сказали, 
що коштів ніяких не потрібно. Явно у 
цьому був провід Божий, бо тільки ми 
приїхали в четвер, а вже в понеділок 
прилетів професор з Америки, який об-
стежив нашу доньку. Оля, дружина, за-
лишилася в клініці, а я повернувся до-
дому, в село. Там їх відвідували місцеві 
євангельські християни. Коли я приїхав 
до них через тиждень, то був враже-
ний: побачив свою Галинку, яка своїми 
ніжками йшла мені назустріч. Півтора 
місяці донька була в лікарні, з кожним 
днем їй ставало краще… 

Нещодавно ми були в Полтаві, бо 
донька стоїть там на обліку. Лікарка з 
неврологічного відділення, дізнавшись, 
що Галинка не тільки рухається, а в неї 
вже рік немає жодного приступу, одразу 
нам не повірила. Каже: «Не може такого 
бути!» Кажу їй: «Як же не може такого 
бути, якщо ось моя донька перед вами 
стоїть. Самі подивіться». 

Все Бог повернув, донька добре 
вчиться, не відстає від інших діток, ми 

не можемо нарадуватися нею. До-
нечки разом з нами ходять до церкви, 
Галинка залюбки співає дитячі пісні в 
недільній школі, які вона дуже легко 
вчить напам’ять. Я дуже дякую Богу за 
все й дякую за ту допомогу, що надала 
нам церква: і молитвами, і матеріально. 
А насамперед, дякую, що завдяки цим 
усім подіям я і моя сім’я надбали живу 
віру в істинного Бога. Це найголовніше 
в моєму житті і напевно повинно бути 
найважливішим в житті кожної людини. 
Шкода, що тільки багатьом людям це 
закрито і незрозуміло. Якби не хвороба 
доньки, хтозна чи я прийшов би так до 
Бога.   

Зараз, як односельчани побачать 
Галинку, то сльози від радості у них на 
очах, ніхто не йняв віри, що вона зможе 
ходити. 

Одного разу моя донька Галинка по-
бачила стареньку жінку, що продавала 
квіти. Донька запитала її: чи знає вона 
молитву «Отче наш». Та сказала, що 
не знає. Тоді донечка розповіла їй цю 
молитву напам’ять. Та жінка послуха-
ла, а потім сіла і плаче, каже: «Мені 78 
років, а я молитви не знаю...». «Віруйте 
в Бога і ви будете знати молитву» – 
сказала їй донька.

Ми усією сім’єю молимося зранку 
і ввечері. Я впевнений, що Бог мене 
прикликав саме до цієї церкви, я 
радію і вірую, і дякую за всіх людей, 
яких Бог посилав на нашому шляху, 
коли ми проходили це випробування, 
доки наша донечка цілком оздорови-
лася. Ось згадав, як одна молоденька 
лікарка з Києва, дізнавшись, що ми не 
маємо коштів на томографію (а треба 
було аж 15 тисяч), запросила нас в 
кабінет пізно увечері та безкоштовно 
нам все зробила, без зайвих свідків. Є 
лікарі від Бога, і таких лікарів Бог нам 
посилав. Слава Ісусу Христу! 

Анатолій Романенко, 
с. Новоаврамівка, Полтавщина,

тел. 066-504-7682

«ТІЛЬКИ ВІРУЙ І ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!»

Це неймовірна історія порятунку християнської 
сім’ї, яка проживала у квартирі над епіцентром 
трагічного вибуху, що зруйнував чотири поверхи 
житлового будинку в Києві.

21 червня 2020 р. в Києві сталася трагедія: від 
вибуху в багатоповерхівці (вул. Крушельницької, 
1/5) обвалилися чотири поверхи. За даними ДСНС, 
загинуло п’ять осіб. «Хочемо розповісти неймовірну 
історію, яка сталася із сім’єю віруючих, квартира 
якої знаходилася прямо над тією, що вибухнула», – 
повідомляє sobor.com.ua.

Супрунович Олег і Тетяна виховують разом 
7-річного хлопчика. Вони – члени євангельської 
церкви «Слово Істини». Олег – активний член 
церкви, проповідник.

Ми зв’язалися з Олегом і розпитали про події 
того дня.

НАША КВАРТИРА БУЛА ПРЯМО
НАД ЕПІЦЕНТРОМ ВИБУХУ

Ось що розповів Олег про події того ранку і велику 
Божу милість:

«У період карантину, в неділю, ми завжди були 
зранку вдома та дивилися служіння онлайн. Останні 
тижні декілька раз я сам відвідував служіння, але 
дружина з сином були ще вдома.

Коли останній раз послабили карантин, то 20 
червня, в суботу, я і дружина якраз обговорювали, 
що, мабуть, треба вже піти всією сім’єю до церкви. 
Однак, мама дружини сказала, що ще не варто 
поспішати, бо карантин хоч і послабили, але ще 
хворіє багато людей.

Дружина на це відповіла мені: «Приймай рішення, 
як скажеш – так і зробимо!». В цей момент моє серце 
не полишала думка, що нам треба бути завтра разом 
в церкві, і я наполягав на цьому. «Йдемо завтра до 
церкви!», – сказав я, навіть не знаючи, наскільки це 
важливе рішення для нашого майбутнього.

Наступного дня ми зранку зібралися та поїхали 
до церкви. За вікном світило сонце, співали пташки 
та ніщо не віщувало біди. Ми слухали проповідь та 
насолоджувалися першим днем у нашій маленькій 
церковній родині. Ближче до середини служіння 
відчув вібрацію смартфону, телефонував товариш, 
який живе за кілька будинків від нас. Я вийшов у 
вестибюль, щоб поговорити й почув від нього: «Ти 
де? З тобою все гаразд?»

Я здивувався такому запитанню. У відповідь 
почув: «Ваш будинок вибухнув». Я подумав, може 

це помилка або це щось незначне. Далі побачив, 
що серед пропущених – дзвінок сусіда по під’їзду. Я 
почав розуміти, що щось не так. Набрав його, а він 
сказав: «Олеже, все! Немає квартири!».

Це було важко усвідомити… Що значить «немає 
квартири»? Я повернувся в якомусь тумані в зал, де 
тривала проповідь, забрав дружину з дитиною і ми 
поїхали додому.

БОГ ПОДАРУВАВ НАМ НОВИЙ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Коли ми приїхали, то не впізнали нашого будинку. 
Посеред нього зяяв великий отвір, а на тому місці, 
де була наша квартира, нічого не було. Абсолютно. 
Ні стін, ні підлоги, ні стелі. Була просто одна пустота 
та прірва.

В цей момент моє серце затріпотіло, в душі я 
почав розуміти, що зробив Господь сьогодні. Якби 
ми не пішли разом на служіння та залишились 
удома, шансів на виживання не було б жодних. Наша 
квартира була прямісінько над епіцентром вибуху.

Стоячи перед руїнами будинку, ми разом із дру-
жиною та сином схилилися в молитві перед Богом 
та палко дякували, що зберіг нас, що охороняв, що 
подарував нам життя, новий день народження.

Тепер ми всім говоримо, що ми вижили, тому що 
були в церкві в неділю.

Навіть невіруючі мої друзі, колеги та знайомі, 
слухаючи цю історію, підіймають очі до неба і кажуть: 
«Так, вас дійсно Бог врятував».

https://poklik.media/vira/poterpili

ПОТЕРПІЛІ ВІД ВИБУХУ: «МИ ПІШЛИ НА БОГОСЛУЖІННЯ, І ЦЕ ВРЯТУВАЛО НАШЕ ЖИТТЯ»



оли мені було 45 років 
(восени 2010 р.), я і моя 

дружина потрапили в ДТП. У жінки 
були менші травми, а в мене значно 
більші: зокрема був повністю побитий 
кишківник. Лікарі на моє життя давали 

буквально один відсоток. Зазвичай 
після такої страшної аварії люди не 
виживають. Між моїм життям і смер-
тю був буквально один крок. Упро-
довж п’яти годин мене оперували, 
потім цілий місяць я перебував 
в реанімації обласної лікарні. 
Приладами та ліками підтримували 
життєдіяльність мого організму, бо 
у мене свого тиску не було. Лікарі 
дивилися на мене й дивувалися, ка-
зали, що у них були пацієнти зі значно 
меншими травмами й не виживали, а 
я живу… «Точно це Бог зробив!» – 
погоджувалися лікарі.

У 2011 році мені зробили другу 
операцію, щоб всі внутрішні системи 
поставити на природне місце (бо 
цілий рік я мав назовні виведені 
трубки). Ті люди, що лежали зі мною 
в лікарняній палаті, казали, що вони 
довго тут вже лежать і я так само бу-
ду з ними. Але я сказав, що тут не 
затримаюсь. Всі були дуже здивовані 
тим, коли справді (буквально через 
декілька днів після операції) мене 
вже виписали додому. Лікар Шульга 
Володимир Федорович (завідувач 

хірургічного відділення обласної 
лікарні) засвідчив, що відчував, як 
його руки направляв Всевишній 
Бог. Йому тоді вже було за 60 років 
і він сказав, що такого випадку ще 
в його практиці не було. По моєму 
випадку він написав декілька статей 
в медичний журнал.

За моє зцілення молилося багато 
християн різних конфесій – не тільки 
з України, а й Західної Європи, Аме-
рики. Навіть в Єрусалимі за мене 
звершили молитву. Бог чує молитви 
Своїх дітей! Хочу засвідчити про 
силу спільної молитви. Я в цьому пе-
ресвідчився, що єдність церкви Ісуса 
Христа проявляється ось у таких мо-
ментах: спільності в щирій молитві.

Довший час я себе ледь носив, але 
з часом укріплявся все більше. Рік 
тому побачив об’яву, що організація 
в Луцьку потребує кранівника. І мене 
прийняли на роботу, де я працюю! 
Дякую Богу за те, що Він дає здоров’я 
і силу працювати! Дякую Богу за тих 
щирих християн, котрі жертвували 
кошти на моє лікування, бо упродовж 
тривалого часу моєї реабілітації 

потрібно було чимало грошей на 
дуже дорогі ліки. У всьому цьому я 
побачив виконання Заповіді Христа 
про єдність Церкви і Його любов 
поміж Його дітьми. Саме по цьому 
люди побачать, що ми істинно 
Божі діти, коли на ділі виявляємо 
любов одне до одного (Ів. 13:34).

У нас з дружиною четверо дітей. 
Я не міг довший час працювати, але 
Бог чудовим чином являв Свою славу 
і через Своїх дітей давав нам все 
необхідне на прожиття. Мій син через 
такі випадки вчасної допомоги дуже 
збадьорився і прославив Господа.

Бог навіть таке диво зробив, коли 
нам вистачило топити всю зиму в 
хаті невеличкою кількістю дров, які 
дивним чином не закінчувалися 
всю зиму. І з Рівного приїжджали 
подивитися на мене, як на диво 
Боже, що я зміг не тільки вижити, а й 
повноцінно живу. Ми щодня славимо 
Бога і дякуємо Йому за все: за життя, 
за здоров’я, за радість. Ми – щасливі!  
Христос – наш лікар! Амінь.

Володимир Дубина, Волинь. 
Тел. 095-037-2870
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ене звуть Андрій, я – 
корінний львів’янин, 

народився у 1983 р. За рік до мого 
народження покаявся мій дідусь 
Степан. Йому Бог дав покаяння прямо 
на вулиці. Він вийшов з трамвая, йшов 
додому з роботи й на нього зійшов Дух 
Божий. Він розплакався і покаявся у 
своїх гріхах. Для нього самого це було 
неймовірною подією. Дідусь одразу 
почав шукати церкву, розуміючи, що це 
повинна бути церква, де проповідується 
жива Євангелія. І він знайшов таку 
церкву. І дід брав мене, маленького, 
на богослужіння. Я навіть смутно 
пам’ятаю це… Але сталися події, які 
негативно вплинули на моє подальше 
життя. Мій батько вживав алкоголь, 
і моя мама з ним розлучилася. Вона 
вийшла заміж вдруге, я жив з нею і 
від діда був, на жаль, відокремлений. 
Мама осуджувала дідуся за те, що він, 
з її слів, зрадив батьківську віру. Мій 
вітчим хотів мене зробити пожежником 
(він полковник пожежної служби). Я ж 
товаришував зі старшими хлопцями, 
і вулиця зробила з мене наркомана. 
Цілих 15 років я був наркозалежним. 
Мама, коли дізналася, прив’язувала 
мене в хаті, возила в різні лікарні, 
до ворожок (до кого тільки ми не 
зверталися), але ніщо не допомагало. 
Школу я покинув, бо мені було 

соромно, що став наркозалежним. Я 
ще дужче ставав жорстоким, вважав, 
що моє життя зруйноване і мені ніякого 
виходу немає. Для себе вирішив, що я 
– ненормальна людина, я не можу мати 
сім’ю… Ніяких життєвих цінностей я 
вже не мав, з дому мене також вигнали. 
Я поневірявся по притонах…

Одна дівчина запросила мене до 
церкви. Це був 2005 рік. Мені було 
22 роки. Коли я прийшов туди, яким 
же було моє здивування і радість 
водночас: я там зустрів свого дідуся 
Степана, з яким давно не зустрічався. 
Він відвідував саме цю церкву!

Тоді на богослужінні я почув до-
статньо проповідей і свідчень про сла-
ву Божу, був заклик до покаяння, але я 
не відгукнувся на нього, сидів позаду і 
лише пошепки молився: «Боже, якщо 
до мене у Тебе ще є милість – зміни 
моє життя, будь ласка…».

Дідусь запросив мене до себе в 
гості. Я йшов до нього з однією ціллю: 
видурити у нього гроші на наркотики. 
Коли дід пригощав мене, він так пильно 
подивився на мене і сказав, що він вночі 
молився за мене і йому Бог відкрив, що 
я буду проповідувати про Ісуса Христа 
багатьом людям. Я так поглянув на 
нього, ледь стримавшись, щоб не 
вибухнути гнівом: я – наркоман, про 
якого проповідника він тут торочить?

Після зустрічі з дідом, моє життя 
погіршилося. Мене засудили за зло-
чин і дали термін ув’язнення. Коли я 
звільнився, то скоро знову потрапив 
до в’язниці. Дід увесь час молився за 
мене, і Бог почав сильно звужувати 
мою дорогу. Настав 2012 рік, я блукав 
по Львову, бомжував, шукав собі 
смерті, але ніяк вона мене не брала…

Я ставив Богові питання: «Нащо я 
ще живу? Невже у Тебе все ж таки є 
на мене якісь плани?» Мені повинні 
були дати п’ять років ув’язнення, я 
переховувався від правосуддя, хоч 
розумів, що однак мене спіймають, 
якщо десь не помру…

Саме у цей час у Львові, на зу-
пинці, я зустрів свого колишнього 
знайомого Віктора, який (я чув таку 
інформацію) помер два роки тому від 
передозування. А тут він не просто 
живий, а здоровий, усміхнений, очі його 
світилися якимось дивним сяйвом. 
На своєму рівні розуміння я поставив 
йому питання: під дією якого саме 
наркотику він перебуває, що у нього 
так очі світяться? Він же сказав: «Це 
не наркотик, а Дух Святий…». Віктор 
засвідчив мені про Ісуса Христа, а 
також дав телефон Дому милосердя, 
де мені можуть надати реальну до-
помогу. Віктор зі мною попрощався, 
обіцявши, що буде за мене молитися.

Я потелефонував в той Дім ми-
лосердя, мене запросили приїжджати. 
Я вагався, але все ж таки бажання жити 
перемогло, я поїхав в село Рогачів 
(Рівненщина), де цей Дім милосердя.

Побачив звичайну сільську хату, 
але там були незвичайні люди, які 
так само, як і Віктор, світилися. Їхній 
вигляд (зокрема, рясні татуювання) 
красномовно, без слів, говорили мені 
про їхнє доволі грішне минуле життя. 
Ті чоловіки стали наді мною й почали 
молитися з рясними сльозами, просячи 
Божої милості для мене. Це сильно 
зворушило моє серце. Хто я такий, 
що за мене стільки людей моляться 
й плачуть… Напрочуд, тієї ночі я 
не мав жодної ломки. Я нормально 
зміг відпочити… Через два місяці 
перебування в Домі милосердя, Бог 
хрестив мене Духом Святим.

Був тривалий час, коли я противився 
Богові, так би мовити, брикався… 

Але настав момент мого повного 
звільнення від гріховної наркотичної 
залежності.

Я відкрито пішов у судову установу, 
розповів, що став учнем Ісуса Христа. 
Суддя повірив, що я справді покаявся 
і мені дали лише умовний термін на 
три роки. Я пройшовся по колишніх 
друзях, яких міг зустріти, і свідчив про 
те, що Бог дав мені нове життя. Вони 
дуже дивувалися таким перемінам 
в мені. Також сталося ще одне чудо 
від Бога: за час моєї реабілітації 
покаялися моя бабуся та мій батько. 
Вони вже втрьох (разом з дідусем 
Степаном) молилися за мене.  

Мені тоді прийшли думки: як би 
іншим людям відкрито проповідувати 
про живого Бога, що у Нього є сила 
звільняти від такої тяжкої залежності, 
яка була в мене? Я тоді ще боявся 
людей, ніяковів, не міг відкрито 
свідчити про Бога. Тому я молився про 
це. Також молився й про дівчину, яку 
одного разу зустрів на богослужінні. 
Вона собі поїхала у своє село, а я 
продовжував молитися, шукаючи 
волі Божої на те, чи буде вона моєю 
дружиною. «Господи, якщо і для 
мене можлива сім’я, то дозволь мені 
одружитися саме з цією дівчиною». 
Лише через п’ять років (упродовж 
яких молився) я одружився, і саме 
на цій сестрі! Віта – моя дружина, у 
нас народився первісток, тепер ми 
чекаємо другу дитину. Чи це не чудо 
від Бога! Ніколи раніше я й помислити 
не міг, що й для мене можливе сімейне 
щастя.

Так само Бог дав мені відвагу від-
крито свідчити про живого Бога. Я 
сміливо ходжу з євангелізаційним 
плакатом в електричках, на вулицях, 
на міських площах; відвідав ба-
гато міст і селищ України, скрізь 
проголошуючи євангельську звістку. 
Ще й надто, Бог дав мені автомобіль, 
на якому написав великими літерами 
цитати із Євангелії… Нехай всі бачать, 
читають, чують: Бог живий, реальний. 
Ісус Христос любить тебе! Він має 
силу дати тобі свободу від гріхів! 
Тільки з Ісусом Христом ти матимеш 
повноцінне щасливе життя!

Андрій Боднар, с. Зоря, 
Рівненщина. Тел. 097-748-8041

М

ЦЕ ЗРОБИВ 
БОГ!

К
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wЯкщо час – найдорожча 
річ, то розтрата часу – най-
більше марнотратство.

wМіра життя не в три-
валості, а в тому, як ви її 
використовували.

wОдна з найбільш непо-
правних втрат – втрата часу.

wЧас – найчесніший критик.

wЧим ближче ми підходимо 
до старості, тим швидше 
летить час.

wЧас, на відміну від грошей, 
накопичити неможливо.

wНічого не відкладати на 
завтра – ось секрет того, хто 
знає ціну часу.

wУ власність життя нікому 
не дається, а тільки на час.

 ВЛУЧНІ

 ВИСЛОВИ

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

Баскетбольний м'яч в моїх руках коштує 
приблизно 600 гривень. Баскетбольний м'яч 
в руках Майкла Джордана коштує декілька 
мільйонів доларів. Все залежить від того, в 
чиїх він руках.

Палиця в моїх руках відлякує диких тварин. 

Палиця в руках Мойсея розділяє море. Все 
залежить від того, в чиїх вона руках.

Праща в моїх руках — розвага. Праща 
в руках Давида — переможна зброя. Все 
залежить від того, в чиїх вона руках.

П'ять хлібів і дві рибки в моїх руках — 
декілька рибних бутербродів. П'ять хлібів і дві 
риби в руках Ісуса насичують натовп більше, 
як 5 тис. людей. Все залежить від того, в 
чиїх вони руках.

Цвяхи в моїх руках — шпаківня для птахів. 
Цвяхи в руках Ісуса Христа — спасіння світу.
Все залежить від того, в чиїх вони руках.

У ЧИЇХ ТИ РУКАХ?

МИ МОЖЕМО БУТИ СПОКІЙНІ, 
КОЛИ ВІРИМО, ЩО НАШЕ 
ЖИТТЯ В БОЖИХ РУКАХ!

Одного разу я приніс на роботу бездомне 
щеня. Так вийшло. Я знайшов цуценя за 
п’ять хвилин до початку робочого дня. Воно 
було брудним й непоказним сином дворняги. 
Я сховав його в кутку кабінету, але щеня 
наполегливо виповзало звідти й пищало. В 
результаті його побачили всі мої колеги.

... І полетіли до моїх ніг людські маски...
Ось дуже добренька і товариська 

секретарка Марина Вікторівна. Молода й 
сміхотлива. Її вміло нафарбоване обличчя 
дивним чином скривилося при вигляді 
брудного цуценяти:

— Олексій Олександрович! Ви що ж, таки 

зовсім не гидуєте?! Бруд розвели тут...
Її яскрава, добра маска вщент розбилася 

поряд з цуценятком, що весело вимахувало 
брудним хвостиком...

Ось прибиральниця, Ніна Володимирівна. 
Вічно втомлена, буркотлива і зла на всіх 
літня жінка. Раптом її зморшкувате обличчя 
розпливлося в усмішці:

— Ой, хто тут у нас такий хвостатий?! 
Олексій Олександрович, це по роботі 
відвідувач, чи в особистих справах?!

 У моїх ніг лежала зім’ята зла маска, а я 
бачив чуйне й доброзичливе обличчя...

А ось мій колега Сергій Іванович. Завжди 
послужливий, чуйний і люблячий всіх нав-
коло чоловік. І дотепно пожартує і твоєму  
жарту посміхнеться. Він в той день далі 
порога мого кабінету не зайшов. Болісно 
скривившись, Сергій Іванович заявив, що 
бездомні тварини – це бруд і хвороби... У 
моїх дверей лежала брудна, тонка маска 
усміхненого лицемірства...

Але більше всіх мене вразив мій 
начальник, Анатолій Сергійович... Будучи 
завжди суворим, незадоволеним і не готовим 
до діалогу, він просто й відразу заявив:

— Так-так, Олексій Олександрович, 
здається мені, що тобі потрібна відпустка на 
сьогодні... Ти ось що, бери цього молодця і 
вирушай додому... Є речі важливіші роботи. 
Тільки ти дивись, не викидай цуценятка. 
Жива істота все ж таки...

Він, зніяковіло знявши маску неприступ-
ного начальника, боязко посміхнувшись нам 
з цуценятком, зник за дверима...

У моїх ніг лежали маски людей, з якими 
я спілкувався щодня протягом багатьох 
років... Але, несподівано для себе зрозумів, 
як мало я знаю людей...

Взято з мережі Інтернет

МАСКИ

Зважай на твої 
думки, бо вони 
стануть твоїми 
СЛОВАМИ... 

Зважай на твої 
слова, бо вони 
стануть твоїми 
ВЧИНКАМИ... 

Зважай на твої вчинки, 
бо вони стануть твоєю 
ЗВИЧКОЮ... 

Зважай на твої звички, 
бо вони стануть твоїм 
ХАРАКТЕРОМ... 

Зважай на твій 
характер, бо він стане 
твоєю ДОЛЕЮ...

«СЕРЦЕ МУДРОГО 
ЧИНИТЬ РОЗУМНИМИ 
УСТА ЙОГО» 

(Прип. 16:7)

ЧИМ СЕРЦЕ 
НАПОВНЕНЕ, 

ТЕ ГОВОРЯТЬ 
УСТА...

ЗВАЖАЙ НА СВОЇ СЛОВА

БОЖІ ЦІННОСТІ
Господь не дивиться на 
статки,
Не лічить золото в руці.
Для нього аргументом 
справжнім
Є серце чисте – без іржі!

Приймає всіх Він на роботу,
Хто вірність цінить понад 
все.
І не шукає родоводу –
У нього раб і той живе.

Чи в стайні виріс ти чи в 
домі,
Носив жупана чи рядно,
Вітався з знатними чи тихо
Тікав з очей в своє ярмо.

А може тільки в свят 
Великдень
Понюхав хліба раз на день,
Чи може сито спересердя
Послабив знов тугий 
ремень.

Всі відкриття, прогрес, 
машини
Не варті Божих щирих слів.
Якщо вони в ім’я людини,
Згорять в огні брудних 
гріхів.

Ми, люди, судимо по-свому –
Вважаєм ім’я, вид, рідню.
Та Божі цінності в усьому
Шукають правду вікову.

Одвічна істина незмінна,
Як ранок, день і цикл життя:
Лиш серце чисте, без 
лушпиння –
Вартніше всього небуття!

Богдан Галюк 
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«Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, 
блаженна людина, що надію на Нього кладе!» 

Псалом, 33:9

ЗУПИНИСЬ!
Перегортав на дачі старі папери. 

Поцвілі рукописи та газети складав до 
мішка аби потім топити ними грубку. 
І ось, мовби випадково, в руках 
опинився старий плакат, який став 
призвідцем моєї появи на світ. Мама 
мені раніше не раз розповідала цю 
історію. Тож послухайте й ви…

Я уже ворушився під серцем 
матусі, вагітною мною, яка відчувала, 
що у житті мені випадуть нелегкі 
дороги. А їй тоді вже було 39 років 
– досить поважний вік для жінки, що 
має стати матір’ю. Мій брат так її 
допікав своїми проханнями «мамо, 
хочу братика», що вона здалася. А 
за плечима у неї голодомор, після 
якого вона до трьох років не ходила 
ногами, а перше слово сказала тільки 
у п’ятирічному віці; війна, яка забрала 
батька; каторжна праця в колгоспі; 
потім два роки суцільного пекла на 
комсомольському будівництві (аби 
тільки мати змогу отримати паспорт і 
виїхати із села).

Життя в бараках будівельників 
сильно підірвало здоров’я мами. Тому 
засторог для мого народження було 
більш, аніж достатньо.

У коридорі пологового будинку того 
дня вона була одна. Сиділа перед 
дверима кабінету гінеколога і плакала, 
бо брала на себе відповідальність 

вирвати мене, ще не народженого, 
зі свого серця. Дістала хустинку, 
протерла очі, подивилася на плакат, 
що висів перед її зором і заклякла.

Напис перед очима кричав до неї 
вустами дівчини з плакату: «Мамо! 
Зупинись! Твій син може стати 
поетом!»

Оглядівшись, вона встала, зняла 
той плакат зі стіни, скрутила в рурку, 
затиснула в руці і твердою ходою 
рушила геть…

Так і сталося. Є й книжки, є й пісні. 
А скільки ще попереду творчої праці – 
один Бог знає. Хоч поправді кажучи, 
не це важливо, головне те, що було 
збережено життя, а мама не взяла на 
душу тяжкий гріх дітовбивства. 

Немає вже старенької нені. Вже 
п’ять років без неї. А нині сиджу 
і тримаю в руках отой вицвілий 
плакат, який порятував моє життя. 
Піду завтра до лікарні й повішу його 
назад. Можливо, він врятує ще чиєсь 
немовля, яке ворушиться під серцем 
мами, що вагається із вибором...

Хочу вірити, що моїм сестрам та 
онукам у скрутну хвилину вчасно 
потраплять на очі ті золоті слова: 
«Мамо! Зупинись! Твій син може стати 
поетом!»

Написано: 27.11.2017р.
Автор: Олександр Сушко, рік 

народження – 1969, м. Київ.

«Дай, Боже, здоров’я!» – давнє 
українське вітання, яке сьогодні, 
як ніколи, актуальне. Здоров’я 
вважалось особливо цінним 
скарбом і благословенням в усі 
часи й у всіх народів. Відповідно, 
хвороба вважалася карою Божою 
чи нещастям.

Проте, для моєї бабусі 
саме хвороба стала великим 
благословенням. Хочу поділитися з 
вами історією, як саме.

Моя бабуся Володимира Малина 
народилася 1941 р. у звичайній 
селянській родині. Коли їй було 
4 рочки, померла її мама. Прадід 
одружився вдруге. Жили вони, як 
жили, але у 16-річному віці бабусю 
спіткало горе: вона потрапила у ДТП 
і назавжди скалічилася (у неї одна 
нога стала значно коротшою за іншу). 
Було багато операцій, ускладнене 
пересування, складнощі з підбором 
взуття та одягу. Лікарі запевняли, що 
вона не зможе мати дітей, бо у неї 
сильно перекошений таз: навіть якщо 
й виносить дитя, то не народить. Але 
Бог добрий. Бабуся вийшла заміж і 
народила двох дітей: доньку (мою 
маму) і сина. Здавалося, що все 
налагодилось. Але… знову прийшло 
горе: помер її чоловік (мій дід), і 
бабуся залишилася вдовою з двома 
малими дітьми. Бог не залишив і тут. 
Діти підростали, бабуся хворіла. У 
лікарні вона почула про спасіння в 
Ісусі Христі і її запросили до церкви 
на служіння. Після лікарні вона з 
дітьми пішла за вказаною адресою 
й усією сім’єю прийняла Христа, як 
особистого Спасителя.

Бабуся продовжувала хворіти. 
Були роки, коли вона 9 місяців з 12-и 
проводила у лікарні. Вона перенесла 
ще ряд операцій, і ніби все 
налагодилося. Проте, випробування 
не думали її залишати. У 23-річному 
віці відійшов у вічність її син (брат 
моєї мами), а через декілька років 
трагічно загинув зять (мій тато), 
залишивши четверо маленьких 
діток і молоду вдову (мою маму). 
Це все остаточно підірвало, і без 
того, слабке здоров’я бабусі. У неї 
почались проблеми з серцем…

Багато християн говорили, щоб 
вона просила у Бога зцілення. 
Бабуся ввічливо дякувала за поради 
й продовжувала славити Бога за те 
життя, яке у неї було. Вона говорила 
(я пам’ятаю ці слова): «Я не хочу бути 
здоровою! Бог покликав мене через 
хворобу. Якби я була здоровою, 
ніколи б не прийшла до Нього! 
Я звикла вирішувати все сама. 

Я мусила бути сильною. І тільки 
хвороба навчила мене довіряти 
Богу! Як тільки я відчую власну 
силу – чи ж буду пам’ятати Бога?!» 
Людям було важко зрозуміти, як 
можна бути задоволеною своїм 
життям у немочі, як можна славити 
Бога за ті випробування, які випали 
на її долю. Але бабуся любила Бога. 
Свої часті перебування в лікарні 
вона перетворила на живе свідчення 
про Ісуса Христа. Знаючи, що 
проведе у шпиталі щонайменше два 
тижні, вона брала з собою збірник 
християнських пісень та Біблію. З 
дозволу сусідів по палаті вона їм 
співала псалми й розповідала про 
велику Божу любов. Оскільки у бабусі 
було багато друзів у церкві, вони її 
часто навідували. Молодь і старші 
приходили й щось розповідали, 
разом співали чи молилися. Це теж 
було величезним прикладом Божої 
любові для людей навколо.

У 2011 році моя бабуся відійшла у 
вічність. Трагізму її долі вистачило б 
на десяток життів. Але саме хвороба 
привела її до Бога і вона не прагнула 
за будь-яку ціну змінити свій стан. 
Вона любила Бога і була вдячна за 
те, що мала.

Звичайно, у кожного своє життя і 
своя доля. Хтось просить зцілення, 
отримує і славить за це Бога. І це 
добре і правильно. А хтось все життя 
живе з хворобою і теж щасливий.

Важливо не розчаровуватися 
в житті, не нарікати на Бога, не 
запитувати багато разів «чому?». 
Важливо зрозуміти «навіщо?» і дати 
Богу можливість прославитись у 
людській немочі.

Оксана Сухарина, Львівщина

БОГ ПРИКЛИКАВ ДО ПОКАЯННЯ 
МОЮ БАБУСЮ ЧЕРЕЗ ХВОРОБУ

Це моя бабуся Володимира 
з онуком (їй тут 47 років). 

Сьогодні в моїй оселі зранку 
представники газової служби брали 
на перевірку лічильники. Працівник 
складав акт, я ж дивився на його руки 
й мимоволі хотілося допомогти йому 
писати ручкою, бо його рука помітно 
тряслася. Я поставив йому питання 
(трохи здалеку):

– Ви напевно курите?
– Звичайно.
– Ви, мабуть, ще й горілку по-

любляєте вживати?
– Звичайно! – вигукнув працівник 

газової служби – я ж не хворий.
Оце поворот! Оце висновок! 

Він мав на увазі навіть не стільки 
фізичне здоров’я, а вклав в це 
слово розуміння того, що якщо ти – 
нормальний чоловік, то показником 
твоєї нормальності обов’язково 
повинно бути (як мінімум) вживання 
алкоголю і куріння сигарет.

ТИ – ХВОРИЙ, БО 
П’ЄШ ГОРІЛКУ!
Отже, у світі цьому вважається 

нормою пияцтво, куріння… Якщо ти – 
нормальний чоловік, то повинен пити, 
курити й ще щось робити… Насправді 
все навпаки. Це ненормально – 
вживати алкоголь, курити сигарети, 
вживати наркотики, блудити… 
«Чоловіче, ти – хворий, хворий на 
алкоголізм…». Бог не вкладав людині 
потребу курити, вживати алкоголь, це 
все – наслідки гріхопадіння.

«Чоловіче, ти не маєш волі, ти 
залежний від цих згубних звичок. Це 
я можу не курити, не пити горілку, а ти 
не можеш…».

У процесі розмови цей працівник 
таки признався, що тричі намагався 
покинути свої шкідливі пристрасті, 
але не зміг…

Якщо навіть взяти суто фізичне 
здоров’я, то у пияка і курця воно 
стрімко летить до гробу. А головна 
суть: вживаючи алкоголь, людина 
шкодить не тільки своєму здоров’ю, 
а такими шкідливими звичками 
навіки губить свою душу. Багато хто 
й з нас були такими, але прийшли в 
покаянні до Ісуса Христа й отримали 
свободу (волю) не тільки від куріння, 
алкоголізму, наркоманії, а й від інших 
згубних гріхів та пристрастей.

Важливо кожному зробити пра-
вильний діагноз щодо стану своєї 
душі. Якщо ти не можеш жити без 
алкогольних напоїв, не можеш й 
дня провести без сигарети, то варто 
визнати свою хворобу – це проказа 
гріха, й від неї є тільки одна «вакцина» 
– віра в Ісуса Христа. Тільки Бог 
може допомогти тобі звільнитися: 
«Тож коли Син вас визволить, то 
справді станете вільні» (Ів. 8:36).

Петро Українець

«Я П’Ю ГОРІЛКУ, БО Я 
НЕ  ХВОРИЙ...»

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР

ХАРКІВ: Тел. 066-115-0588, 096-
963-6242, Олексій.

ПОЛТАВА (церква «Нове життя»): 
Тел. 050-634-4783, Сергій Іванович.

ПОЛТАВА (церква «Хліб життя»):
Для чоловіків: 067-875-9701, Дмитро;
Для жінок: 050-575-4772, Аліна.
ДИКАНЬКА, ОПІШНЯ: Тел. 050-

327-4920, Роман Іванович.
ЛУБНИ: Тел. 096-215-6033, 

Михайло Романович.

Запрошуємо на реабілітацію 
чоловіків, залежних від алкоголю 

та наркотиків!
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Один причілок моєї хати 
впирається в негамірну ву-
зеньку вуличку, а інший – при-
став до однойменного провул-
ка. Так і живу, немов на шляху. 
Через густий виноградник, що 
відділяє мене від проїжджої 
частини, завжди чути гучну 
музику із салонів автомашин, 
різкий свист гальм, голосні 
розмови по телефону, п’яний 
вереск молоді, що опівночі 
вивалюється із бару… Словом, 
метушня світу перекочується 
через зелену огорожу і на мій 
бік.

Якось літнього вечора по-
чувся переляканий дитячий 
крик. Поглянула й обімліла: 
серед проїжджої частини ле-
жить велосипед, а біля нього – 
дівчинка років дванадцяти.

– Не ворушись, – гукаю ще 
віддалік, бо, думаю, може 
якась серйозна травма. Разом 

піднялися, подивилась – все 
ніби у відносному порядку. 
Тільки коліно обідране ас-
фальтом та ще забруднилася, 
з усього видно, нова сукенка. 
Ну, це ж не привід, щоб так не-
стримно ридати. Я і коліно об-
робила, і холодною водичкою 
напоїла – не допомагає.

– Давай, – говорю, – я відведу 
тебе додому.

– Ні! – голосно закричала Ма-
ринка. І почала нервово зами-
вати під колонкою брудну пля-
му на сукні. Сірі патьоки на ній 
довершили дитячу трагедію. 
Бачу, без істерики не обійтися. 
Несподівано сяйнула здогадка:

– Ти боїшся маму?
– Ви її не знаєте, буде крича-

ти й бити. Казала, якщо замажу 
плаття, здере з мене шкуру, і 
додому щоб не поверталася.

– А бабуся чи хтось із рідних є 
в тебе у нашому місті?

– Сестра, – раптом про-
світліла дитина, – я від неї їду.

– Тоді повертайся до неї, ви-
перете сукню, висушите, і буде 
порядок. Тільки зателефонуй 
мамі, де ти.

Маринка взяла велосипед і 
похнюплено пішла з мого дво-
ру. Пішла у протилежний від 
мами бік, така тоненька, як вер-
бичка, беззахисна, готова знову 
розплакатися. Як же так може 
бути, щоб з болючими пробле-
мами, та від рідної мами? А 
якщо не до неї, тоді до кого?

Ось яку силу може мати у на-
шому житті твоє і моє слово! 
Сказала мама «шкуру здеру» 
– вся ніжка дитини в зеленці. 
Сказала «додому не повертай-
ся» – пішла шукати у когось 
іншого захисту. Слово мами 
стало не благословінням, а 
прокляттям.

А скільки їх, тих слів, 
витрушуємо ми у гіркоті своїй 
та люті. У сім’ї – крик, шум; на 
роботі – підстави та суди-пере-
суди; на базарі – прокльони на 
всіх: від місцевого чиновника, 
до керівництва країни. Власних 
дітей проклинаємо...

Пам’ятаю, у своєму дитинстві 
мала можливість надивитися 
всього цього вдосталь. Сусідка, 
тітка Василина, завжди уміла 
знайти для своїх дітей уїдливе 
слово. Особливі стосунки були 
у неї із наймолодшим – Вань-
ком. Він ніби-то уже й не Вань-
ко, а Іван, а витворяв матері – 
навмисно не придумаєш. Ось 
вони удвох на мочарні. Це такий 
став, де пізно восени жіночки 
мочили коноплі. А влітку вода 
стояла тут така прозора і м’яка, 
краща за пральний порошок. 
Василина вмостилася на по-

рослому осокою купинні: по-
лоще нехитре збіжжя. А Вань-
ко сидить трохи далі, знічев’я 
відриваючи торф’яні грудоч-
ки, кидає саме у те місце, де 
мати пере. Вода збовтується 
й мутніє. Мамину реакцію знає 
наперед:

– А, щоб ти пощез! А, щоб ти 
пропав! Щоб тобі руки повикру-
чувало! Кара ти моя, Господ-
ня!..

Берегами довгенько відлу-
нюється перелік майбутніх 
Ванькових бід.

– Ги-и-и, – обзивається він з 
протилежного берега, – хочеш, 
то й пропаду!

І вже щучкою швидко пірнає 
під воду, залишаючи на її по-
верхні широкі кола. Василина 
перелякано дивиться, як пле-
со поступово заспокоюється, 
довкола все стихає, тільки 
ластівка черкає крилом ставко-
ву голубінь, виловлюючи потри-
вожених водомірок. І тоді над 
усім цим високо підіймається її 
гучне голосіння:

– Ой, дитино моя дорога! Та 
де ж ти, мій соколику?! Рятуйте 
Христа ради, втопилася дити-
на!

– Ги-и-и, – чути трохи збоку 
від матері. Ванько під водою 
переплив став і заховався за 
очеретом.

Та те «ги-и-и» швидко тоне у 
нових материних злостивих по-
бажаннях. А що ж Ванько? Про 
його витівки можна розповідати 
й розповідати. Та згодом все 
ж трохи набрався розуму, став 
шофером, одружився, виїхав з 
села, більше мати його й не ба-
чила. Говорять, через хворобу 
помер у розквіті сил.

Донька Василини – Саша 

була дуже гарною й розум-
ною дівчиною. Але змалечку 
чомусь не ходила, а повзала 
по землі. Старший син Пе-
тро працював у сусідньому 
колгоспі, очолював парторга-
нізацію, користувався поша-
ною людей. Та почав загля-
дати в чарку, втратив сім’ю, а 
згодом й людську подобу. Так 
і пішов в інший світ ще моло-
дим.

Слова матері збулися.
Премудрий Соломон писав, 

що «смерть і життя у владі 
язика» (Притч. 18:1).

Чи не до болю знайомі нам 
такі моменти виховання:

– Знову двійка! Так і знала! 
Такою нетямою на все життя 
й залишишся, будеш вулиці 
мести!

А єврейські батьки в такому 
разі кажуть:

– Рувимчику, ти ж такий ро-
зумний хлопчик, як таке могло 
статися? Мабуть, вчителька 
тебе неправильно зрозуміла.

А тепер подумаймо: який 
народ благословенний у 
світі?! Є така біблійна книга 
Рут, де євреї постійно один 
одного благословляють. 
Хто не читав, приторкніться 
до Святого Писання – не 
пошкодуєте. І переконаєтесь, 
що є ще й благословенний 
біблійний менталітет.

Апостол Яків з цього приво-
ду так сказав: «З тих самих 
вуст виходить благосло-
вення і прокляття. Не по-
винно, брати мої, щоб так 
це було» (Якова, 3:10).

Катерина Інюточкіна, 
м. Гребінка, Полтавщина

БЛАГОСЛОВИ МЕНЕ,
МАМО!

НЕБЕЗПЕКА 
МАТЮКІВ!

У медичній практиці відомо 
таке явище: при паралічі, 
при повній втраті мови, коли 
людина не може вимовити 
ні «так», ні «ні», вона однак 
може абсолютно вільно 
вимовляти цілі вирази, що 
складаються виключно з 
нецензурних слів (матюків). 
Явище на перший погляд 
дуже дивне, але говорить 
багато про що. Людина, яка 
сильно заїкається, матюки 
вимовляє без заїкання.

Людина після операції, 
яка ще перебуває під дією 

наркозу, може брудно 
лаятися.

Виходить, що так званий 
мат проходить по зовсім 
інших нервових ланцюжках, 
ніж вся інша нормальна 
лексика. Часто доводиться 
чути версію про те, що матюки 
прийшли в російську мову за 
часів ординського ярма від 
тюркомовних народів. Але 
дослідження, проведені ще 
у двадцяті роки XX століття, 
показали, що ні в татарській, ні 
в монгольській, ні в тюркській 
мовах цих слів не існувало.

Один з професорів прийшов 
до висновку, що слова, які 
ми називаємо матюками, 
походять від язичницьких 
заклинань, які спрямовані на 
те, щоб зруйнувати людський 
рід, накликати безпліддя на 
націю. Недарма всі ці слова 
(так чи інакше) пов’язані 
з дітородними органами 
чоловіків і жінок.

ІСТОРІЯ
У давньоруських рукописах 

мат розглядається як риса 
бісівської поведінки, з най-
більшою ймовірністю можна 
бачити в матюках язичницькі 
заклинання. Матюки висту-
пають у слов’ян у функції 
прокляття. Більшість матюків 
– це імена язичницьких 
богів, тобто бісів. Людина, 
яка вимовляє такі слова, 
автоматично закликає бісів 
на себе, своїх дітей і свій рід. 
З давніх-давен лайливі слова 
були мовою спілкування з 
демонічними силами, та-
кими вони й залишилися. 
Невипадково в філології 
це явище називається ін-
фернальною лексикою. «Ін-
фернальний» означає «пе-
кельний, з пекла».

Матірна лайка, безсумнівно, 
має ті ж язичницькі, окультні 
коріння, але її метою було 
закляття ворога. Матірна 

лайка і є вираз агресії, загрози. 
А якщо більш глибоко, то 
це прокляття, яке людина 
насилає на того, кого вона 
«криє», має на меті вразити 
ворога в саме «серце» його 
життєвої сили: проклинається 
материнство, животворний 
чоловічий початок і все, 
що з ними пов’язано. Таке 
прокляття – жертва сатані.

ФАКТИ
У давньоруських рукописах 

мат розглядається як риса 
бісівської поведінки.

* * *
Доведено, що всі матюки 

походять від сакральних назв 
богів, які мали неймовірну 
силу. Мат – це слова сили, 
що несе жахливу руйнівну 
енергетику (вона убивче діє на 
людину на рівні ДНК, особливо 
на дітей і жінок).

* * *
Як ритуальна мова мат вжи-

вався на Русі аж до середини 
минулого століття – щоправда, 
лише в тих регіонах, де було 
сильним християнсько-язич-
ницьке двовір’я. До нього 
вдавалися, щоб поговорити 
«без перекладача» з нечистою 
силою. Матом, як потужним 
магічним знаряддям, досі 
користуються сучасні язичники 
і сатаніти при здійсненні 
чорних мес.

З матюками пов’язано ще 

одне цікаве спостереження. 
У тих країнах, в національних 
мовах яких відсутня лайка, що 
вказують на дітородні органи, 
не виявлені захворювання 
Дауна та ДЦП, в той час, як в 
Росії ці захворювання існують.

Богу по-справжньому огид-
но, коли ми, нехай несвідомо, 
але все ж вимовляємо 
слова-заклинання бісів! Ро-
сійське прислів’я говорить: 
«Від гнилого серця і гнилі 
слова». Коли серце людське 
розбещене, гнилі слова 
з’являються на вустах, як оз-
нака духовного розкладання.

Мат опоганює людину, 
вбиває її душу. У компанії 
тих, хто лаються, виникає 
помилковий сором сказати 
щире, добре слово. Така 
компанія глумиться не тільки 
над словами «любов», 
«краса», «добро», «милість», 
«жалість», вона припиняє саму 
можливість відкритого, чистого 
погляду.

Апостол Павло попереджав, 
що вживання поганих слів 
руйнує не тільки земне життя 
людини, але і його вічне життя, 
оскільки людина народжується 
не тільки для тимчасового 
існування, а насамперед 
для Вічності: «…лихослівні 
… Царства Божого не 
успадкують» (1Кор.6:10).

Оригінальний текст російською 
мовою адаптований з мережі Інтернет, 
редакційний переклад українською мовою. 
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Спеціаліст у якійсь певній 
галузі керується правилами 
(наукою), які стосуються 
суто його спеціалізації. 
Лікар – медициною, хімік – 
хімічними формулами, фі-
зик – фізичними законами, 
військовий – військовим уста-
вом… Християнин так само 
повинен керуватися чимось у 
своєму повсякденному житті. 

Це Біблія, Євангелія. 
Якщо ви маєте відвагу 

називатися християнином, 
то відповідно повинні ке-
руватися Словом Ісуса 
Христа. Інакше ваше хрис-
тиянство – облудне. 

Христос сьогодні про-
мовляє до Своїх учнів так: 
«Шукайте ж, насамперед, 
Царства Божого й правди 

Його…» (Мт. 6:33).
Все інше вам додасться. 

Тільки зробіть правильні 
пріоритети. Бо суто земних 
речей шукають погани (тобто 
люди, які не вірять в істинного Бога 
і не покоряються Йому). Ясно, 
що мусить бути турбота й за 
земні (видимі) речі. Написано 
в Новому Завіті: «Коли хто 
не хоче працювати, хай не 
їсть» (2Сол.3:10). Але мусить 
бути чіткий баланс, золота 
середина. На жаль, навіть 
християни в цей час надмірно 
зайняті саме земними речами. 
«І промовив до них (Христос): 
«Глядіть і стережіться 
всякої захланності, бо 
не від нагромаджень і 
не від маєтку залежить 
життя людини»» (Луки,12:15). 
Складається враження, 
що саме від матеріального 
достатку залежить наше 
життя. І люди переймаються 
саме тим, що нагромаджують 
маєтки, землі, гроші тощо. 
Весь час витрачають тільки 
на здобуток земних речей. 

Христос попереджає Своїх 
учнів: «Стережіться, щоб 
ваші серця не обтяжувалися 
обжерливістю та пияцтвом і 
життєвими клопотами... Тож 
пильнуйте…» (Луки,21:34-36). 
Здавалося б, звичайні життєві 
клопоти… У кого їх немає? 
Але якщо за життєвими тур-
ботами (що поїсти й попити, в 
що вдягтися, де відпочити тощо) 
проходить весь час нашого 
повсякденного життя, тоді ми 
явно не християни, а по суті 
погани (язичники). Бо саме такі 
люди турбуються про ці речі 
(так сказав Христос – Мт.6:32). 

Один чоловік надмірно 
турбувався про земні речі, 
мав великі статки, багато 
землі, почав розширяти свої  
склади для зберігання збіжжя 
і радів, що тепер житиме 
безтурботно багато років, 
буде тільки їсти, пити та 
відпочивати. А Бог до нього 
мовив: «Нерозумний, цієї ночі 
душу твою зажадають від 
тебе; а те, що ти приготував, 
– кому воно буде? Так буває із 

тим, хто збирає для себе, але 
не багатіє в Бога» (Луки,12:20). 

Ми бачимо по подіях у світі 
та в Україні, як в одну мить 
(в буквальному смислі слова) 
все твоє збіжжя, маєтки, 
автомобілі може забрати 
вода, розбурхана стихія… І 
напевно ніхто з постраждалих 
людей не думав, що так 
зненацька прийде пагуба.

Тож для того, щоб не було 
раптової кризи у твоєму житті, 
варто взяти до уваги Слово 
Боже. Господь через апостола 
Павла попереджає нас: 
«Отож, пильно стережіться, 
щоб поводитися обережно, 
– не як немудрі, але як 
мудрі, цінуючи час, бо дні 
лукаві. Тому не будьте 
нерозумні, але пізнавайте, 
в чому полягає Господня 
воля» (Єф.5:15-17). 

Не нашої волі шукати, не йти 
за тілесним пожаданням, не 
керуватися своєю гріховною 
природою чи поганськими 
традиціями, а шукати волі 
Божої. А ця воля захована в 
Євангелії. Усі, народжені від 
Бога, керуються Словом 
Божим, приймають вірою 
до свого серця Слово Ісуса 
Христа (Ів.1:12-13). 

Геннадій Андросов

«ДУМАЙТЕ ПРО ТЕ, ЩО ВГОРІ,
А НЕ ПРО ТЕ, ЩО НА ЗЕМЛІ»

«ПОГЛЯНЬТЕ НА ЛІЛЕЇ ЯК РОСТУТЬ:
НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ПРЯДУТЬ... КАЖУ ВАМ, ЩО 
НАВІТЬ СОЛОМОН У СВОЇЙ СЛАВІ НЕ ВДЯГАВСЯ 

ТАК, ЯК ОДНА З НИХ» (Лк. 12:27)

Слухайте нас  за київсь-
ким часом на хвилях 
«СВІТЛОГО РАДІО» (нд 
- 16:05, пт - 21:10) та на 

хвилях радіо «МАЯК ВІРИ» (вт, чт - 18:00).
Адреси сайтів: www.svitle.org
www.mayakviri.com.listen

На сайті радіопередачі «ЖИВА НАДІЯ»
www.dorogadoboga.com.ua

ви знайдете:
1. Архів програм з проповідями.
2. Тексти книг: а) автобіографічну 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 електронному 
форматі PDF (усі випуски – з 2009 року).

Ви можете безкоштовно замовити в 
офісі радіопередачі в Києві усі програми 
радіопередачі «Жива надія» з проповідями 
в аудіоформаті на СD, а також – деякі дру-
ковані книги (зокрема, Новий Завіт). 

Просимо вас надсилати на передачу 
«Жива надія» листи з відгуками, свід-
ченнями, замовленнями за адресою:

Ненсi Зiнчик, радіопередача 
«Жива надiя», вул. Онискевича, 3, 

м. Київ, 03115, Україна

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!  

РАДІОПЕРЕДАЧА«ЖИВА НАДІЯ»

ПОЛТАВЩИНА:
БІЛИКИ Кобеляцького р-ну: о 12-00, вул. 

Пристанційна, 46 (біля пож. депо), тел. 0993661901;
ГАДЯЧ: з 10-00, вул. Вокзальна, 1-а;
ГРАДИЗЬК: з 10-00, вул. Проектна, 23;
ГРЕБІНКА: з 14-00, вул. Є.Гребінки,52, Церква 

«Жива надія», тел. 096-706-3836;
ДИКАНЬКА: з 10-00, вул. Козацька, 11-а, 

церква «Відродження»;
ЗІНЬКІВ: з 15-00, вул. Гоголя, 33;
КАРЛІВКА: з 9-00, вул. Героїв Крут, 2 (кол.

Кірова), тел. 050-915-2370;
КОБЕЛЯКИ: з 9-00, вул. Касьяна 43/16 

(територія хлібозаводу), тел. 099-366-1901;
ЛУБНИ: з 10-00, вул. Лубенської Республіки, 

19-г, Церква «Ковчег», тел. 050-977-5288;
МАШІВКА: з 15-00, вул. Нестерця, 8, Церква 

«Христа Спасителя», тел.095-710-7609;
МИРГОРОД: з 10-00,  вул. Гоголя, 159, єван-

гельська церква «Жива надія»; 
НОВАКИ, Лубенський р-н: з 10-00, вул. Щер-

баня, 13, Дім молитви, тел. 050-160-2909;
ОБОЛОНЬ, Семенівський р-н: з 10-00, вул. 

Котляревського, 2, Дім молитви;
ОПІШНЯ, з 15-00, вул. Керамологічна, 6 

(колишній пров. Заливчого, навпроти маг. «Провіант»);
ПИРЯТИН: з 9-00, пл. Героїв майдану, 16, Дім 

молитви, тел. 067-259-7689;
ПОЛТАВА: з 10-00, б-р Б. Хмельницького, 19, 

Церква «Нове життя», тел. 097-779-6418; 
РЕШЕТИЛІВКА: з 10-00, вул. Горького, 105-а;
СЕМЕНІВКА: з 13-00, вул. Воїнів-інтер-

націоналістів, 6, Дім молитви;
СУПРУНІВКА:  з 10-00, вул. Соборна 5-б;
ЧОРБІВКА: з 10-00,  Церква «Христа 

Спасителя», тел. 099-014-7779;

ШИШАКИ: з 9-00, вул. Корніліча, 27.

СУМЩИНА:
ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКЕ, вул. 30 років 

Перемоги 45. Неділя о 10:00 та 18:00 год. 
Вівторок, П’ятниця о 18:00 год.

ЧЕРНІГІВЩИНА:
ІЧНЯ, вул. Гончарівка 9, Церква «Добрий 

Самарянин», щонеділі 10:00.

ХАРКІВЩИНА:
КРАСНОКУТСЬК: вул. Миру, 164 щонеділі з 

10-00, щочетверга з 17-00. Тел. 097-287-1460
МУРАФА: вул. Пролетарська, 1 щонеділі і 

щоп’ятниці з 9-00, Тел. 067-908-9598.

ЛЬВІВЩИНА:
ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 1 (напроти ст. 

Підзамче, поруч джерела). Церква «Жива 
надія», Нд з 10:00 і 18:00, Вт і Пт з 18:00. Тел. 
(032)252-28-28;

НОВОЯВОРІВСЬК, вул. Шевченка 7-а, 
церква «Ковчег», Ср та Пт  18-00, Нд 11-00 Тел. 
098-107-0404, Роман.

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА
БОГОРОДЧАНИ, вул. Шевченка, 13-б, 

Нд  10-00, Пт 19-00. Тел. 066-980-6132.
КОСІВ,  вул. ГОРБОВОГО 8. Тел. 097-875-

0902 Богослужіння: НЕДІЛЯ 10.00

КІРОВОГРАДЩИНА
ДОЛИНСЬКА, вул. Шевченка, 119.  Нд 9-00, 
Ср та Пт 18-00. Тел.: 098-268-6015.

Запрошуємо Вас відвідати церкву християн віри 
Євангельської. Богослужіння відбуваються ЩОНЕДІЛІ

за вказаною нижче адресою:

Запрошуємо:

НЕ СПІШІТЬ ГРІШИТИ!
СПІШІТЬ ПОКАЯТИСЯ

ПЕРЕД БОГОМ
У СВОЇХ ГРІХАХ!

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 на-
далі 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 з повною 
вірою приймаю спасіння в ім’я Ісуса 
Христа. Амінь.

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ

ВИХІД Є! 

ІСУС ЛЮБИТЬ ТЕБЕ!

СПІШИ 
ДО ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЇ

НІКОЛИ НЕ 
ЗАЛИШАЙСЯ 
НАОДИНЦІ ЗІ СВОЇМИ 
ПРОБЛЕМАМИ! 

Там щирі люди, які люблять Бога. 
Вони завжди тобі допоможуть!

Газета «ЖИВА НАДІЯ» друкується 
з а  д о б р о в і л ь н і  п о ж е р т в у в а н н я , 
розповсюджується безкоштовно. 
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ШЛЯХ ДО ПРИМИРЕННЯ
З БОГОМ 

ЛЕЖИТЬ ЧЕРЕЗ 
ПОКАЯННЯ В ГРІХАХ 
В ІМ’Я ІСУСА ХРИСТА


