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

ЖИВА НАДІЯ 
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ!

НЕ РИЗИКУЙ ВІЧНІСТЮ! ЗАПЛАТА – ВІЧНЕ ЖИТТЯ
«А чому ти туди ходиш? А скільки тобі платять?» 

Саме такі запитання подеколи задають християнам, 
які надбали віру в живого Бога і свідчать знайомим 
про Ісуса Христа.

Людині, яка звикла все вимірювати в 
матеріальному еквіваленті, із вигоди, важко 
зрозуміти, як можна просто так ходити кудись, 
витрачати свій час – та ще й так часто (навіть тричі 
на тиждень).

* * *
Колишній полковник мав заможне життя, через 

три роки змінював всі меблі. Здавалося живи й 
веселися, пий з повної чаші достатку. Та горе не 
дивиться на статки. Дружина полковника раптом 
захворіла на рак грудей. Лікування забрало чимало 
коштів (багато навіть для заможної людини). Він 
шукав зцілення для дружини в різних інстанціях і не 
знаходив. Декілька операцій не принесли бажаного 
ефекту.

При зустрічі з ним християнка почала свідчити 
про силу Божу, як Бог зцілює... Запросила прийти 
до церкви, для молитви служителів над жінкою. 

– А скільки вам платять? – раптом запитав 
відставний полковник.

– А скільки ви вже заплатили за лікування 
своєї жінки? – відповіла зустрічним запитанням 
християнка. – Повірте, вам не потрібно нічого 
платити за молитву. Бог за все заплатив. А для нас 
заплата – вічне життя.

«... щоб кожний, хто вірить у Нього (в Ісуса 
Христа), не загинув, але мав вічне життя».

Євангелія від Івана, 3:16

БОГ НЕ ЗАВЖДИ ДАЄ ТЕ, ЧОГО НАМ ХОЧЕТЬСЯ,
АЛЕ ЗАВЖДИ ПОСИЛАЄ САМЕ ТЕ, ЩО НАМ ПОТРІБНО

Бог відкриває небесну браму 
кожній людині, яка відкриває 
Ісусу Христу своє серце!

«Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не загинув, але мав 

життя вічне!» 

Ів.3:16

Кожна порада Ісуса Христа, Його Слова, залишені 
нам на сторінках Євангелії, цінніші понад усі 
скарби земні. Вони несуть у собі силу та повноту 
благословіння – як для земного життя, так і вічного. 
І це – для тих, хто приймає Господні настанови і 
виконує їх. 

«Шукайте ж найперше Царства Божого і правди 
Його і все це додасться вам!», – так повелів Господь. 

А що ж спостерігаємо? 
Багато людей, які називають себе християнами, 

схильні турбуватися спочатку про життєві (тілесні)
справи, а уже потім – думають про Царство Боже. 

Звичайно, земне життя так влаштоване, що треба 
трудитися, заробляти, щоб мати їжу, одяг і таке інше. 
Але часто ми надміру турбуємося про це. Чи ж не так?

Господь же сказав: «Не журіться про життя ваше, 
що вам їсти, чи що пити, у що зодягатися…» 
(Мт.6:25). Це не значить, що можна сидіти, склавши 
руки, байдикувати, або ж опускатися, так би мовити, 
на дно і не стежити за собою, за своєю зовнішністю. 
Це неправильний погляд. Адже написано, що тіло 
дитини Божої є храмом Духа Святого і ми уже не 
свої (1Кор.6:19). Тому цей храм треба тримати у 
належному стані. 

Господь мав на увазі, що на першому місці в житті 
християнина має бути спілкування з Богом, а все 
інше тоді додасться. 

Якщо християнин віддає Богові перше місце у 
своєму житті, тоді йому не треба хвилюватися 
про завтрашній день. 

А якщо – ні? Тоді він втрачає багато прекрасних 
можливостей бути благословенним і через земну 
суєту може спізнитися увійти в двері Царства 
Небесного. 

Не спізнись, любий читачу! Це стосується і тих, хто 
все ще знаходиться у пошуках істини. 

Євангелія відкриває нам, що істина захована 
в Ісусі Христі, і хто приймає Його у своє серце 
вірою, перед тим розкривається істина. 

Ця можливість дарована усім вам, дорогі читачі, і 
сьогодні.

Якщо ви не приймете істину та спасіння, яке в ній, 
думаючи, що зробите це завтра або ж колись, то ви 
можете спізнитися. Хто з людей може дати гарантію, 
що завтра для нього настане? 

Є люди, які думають, що вони можуть навернутися 
до Христа тоді, коли тільки захочуть. 

Але чи впевнені ви в тому, що подібне бажання 
з’явиться знову? 

Є час, коли кличе Господь. Упустити такий 
вирішальний момент – це значить ризикувати вічним 
життям. 
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Кожному з нас хотілося б провести 
своє життя якомога мудріше, повніше 
та правильніше. І ось що Біблія радить: 
«Отож, уважайте, щоб поводитися 
обережно, не як немудрі, але як 
мудрі, використовуючи час, бо дні 
лукаві! Через це не будьте нерозумні, 
але розумійте, що є воля Господня» 
(Єф. 5:15-17).

Біблія закликає нас, щоб ми обережно 
поводилися з часом. Ніхто з нас не буде 
сперечатися з тим, що наше життя на 
землі дуже коротке, швидкоплинне. 
Різні автори порівнювали наше життя 
з ударом молотка, з польотом птаха, 
з травою та цвітом на траві. Апостол 
Петро каже, що слава людська, як цвіт на 
траві: повіє вітер – і в’яне квітка, і слава 
та краса її облітає. Коли я проїжджаю 
різними містами та селами України 
й бачу безліч цвинтарів, бачу тисячі 
могил. Мені спадає на думку: тут жили 
такі ж люди, як я, планували, мріяли, 
любили, хвилювалися, працювали, 
будували сім’ї – жили земним життям. А 
тепер їх немає, земля накрила їхні тіла. 
І на цвинтарі тихенько, спокійно, не чути 
крику та лайки, ніхто нікому не заздрить. 
І приходить думка: ми також покинемо 
цю землю, й причому дуже скоро. Нам 
здається, що ще попереду багато років. 
Але що таке десять, двадцять, тридцять 
років? Та й навіть шістдесят, сімдесят 
років – це мізерність у порівнянні з 
вічністю. Ці роки дуже швидко минуть. 
Та перед нами стоїть архіважливе 
завдання – як прожити ці короткі роки 
земного життя правильно та розумно.

Кожному з нас Бог виділив певний 
проміжок часу для життя на землі. І 
ми є розпорядниками цього часу. Ми 
можемо використовувати його так, як 

хочемо самі. Та прикро спостерігати за 
тим, як люди виділяють час на непотрібні 
речі. Прикро, коли час витрачається на 
те, що шкодить. Хтось скаже, що нам 
життя дано для того, щоб отримувати 
задоволення, веселитися. Та Біблія нам 
каже, що серце мудрого в домі смутку, 
а серце нерозумного в домі веселощів. 
Чому так?

Вам доводилося бути на похороні? 
Я думаю, що так. У час похоронної 
відправи ми замислюємося про цін-
ність життя, про цінність стосунків, 
про швидкоплинність часу. Ось була 
людина – і не стало. І ми думаємо: чому 
так, для чого й чи насправді цим усе 
закінчується? Тобто, в моменти смутку 
ми набагато мудріші, ніж у веселій 
компанії, у якій розв’язується язик і 
ведуться часто непристойні розмови. А 
потім соромно буває за самих себе.

Бог дав нам час для розумного й 
правильного життя. Він не боронить 
нам насолоджуватися земними благами 
– природою, своєю коханою дружиною 
та діточками, друзями. Але все повинне 
бути на своєму місці.

Бог дає нам можливість створити 
сім’ю, щоб ми насолоджувалися сі-
мейним життям. Але Бог не дав нам 
часу для того, щоб ми залишали свою 
сім’ю та йшли десь наліво. Бог дав нам 
час, щоб ми дітей виховували, а не 
кидали їх напризволяще. Бог дав нам 
час, щоб ми могли їсти хліб щоденний 
і ближньому допомогти, а не викидати 
гроші в різних закладах для отримання 
гріховного задоволення. Бог дає нам 
можливість заробити гроші не для того, 
щоб наші діти страждали від власних же 
батьків, які приходять додому нетверезі.

Хіба час дано для того, щоб ми 

проявляли невірність одне одному? 
Нам час дано, щоб ми благословляли 
одне одного. Як приємно, коли чоловік 
приходить додому і виявляє дружині 
належну любов та пошану. Діти бачать 
це – і вчаться самі цьому. В хаті 
тиша, спокій, повага, любов. Це час, 
використаний правильно.

Без Бога і Його допомоги, повірте, 
неможливо розумно прожити життя. 
Гріх обов’язково звабить нас із доброї 
дороги. Ми бачимо, що мільйони лю-
дей нині тратять час на непотрібні речі. 
І не лише час, а й власні фінанси. А 
Бог пильно стежить за тим, як же ми 
розпоряджаємося благами, які Він нам 
дає.

Без Слова Божого, без Біблії 
нам дуже важко обрати правильну 
дорогу. У Святому Писанні Бог роз-
ставив Свої знаки, попереджувальні чи 
заборонні. І вони вказують нам, у який 
бік краще йти, щоб нам було добре в 
житті. Але ми нехтуємо цим. І йдемо 
по-своєму. Караємося, страждаємо. 
Люди ворогують між собою, руйнують 
сім’ї, убивають один одного. Люди 
сповнюються пожадливістю, заздрять. 
Вони весь свій час витрачають, щоб 
досягнути матеріальних благ. Наче 
навіжені, трудяться, щоб мати кращі 
статки, ніж має ближній. І ми біжимо, 
ніби на перегонах.

Але Біблія каже нам: «Маючи їжу 
та одяг, будьмо задоволені цим». 
Звичайно, нам потрібно одягатися та 
їсти, нам потрібен дім. Але ми не повинні 
весь свій час посвячувати речам, які ми 
залишимо на землі. Усьому має бути 
відведене своє місце.

Бог дав час – мірило, яке ми 
повинні використати для блага 
власної душі. Писання оповідає нам 

про п’ятьох мудрих і п’ятьох немудрих 
дів. У чому полягала немудрість? Вони 
знали, що прийде наречений. Вони мали 
бути готові зустріти його й знали, що 
потрібно для цього. Але знехтували цим 
і втратили час. Вони не були готові до 
цієї зустрічі. І коли наречений прийшов 
опівночі – і хотіли його зустріти, то, 
навіть маючи найкращі мотиви в серці, 
не змогли цього зробити. Виявилося, що 
їхні світильники без оливи. І тому, коли 
прийшов наречений, мудрі увійшли до 
весільної зали, а нерозумні залишилися 
ззовні. Вони мали однаковий час, але 
одні придбали оливу, а інші – не зробили 
цього. Одні думали про Боже, а інші – ні.

І сьогодні та ж сама картина. Ми 
живемо не для того, щоб їсти й пити. 
Ми живемо для того, щоб, маючи їжу та 
одяг, дякувати Богові й ставити перед 
собою питання: «Куди я йду? Для 
чого я живу? Що мене чекає після 
смерті?» В усіх нас попереду вічність. І 
Бог запитає: «Я дав тобі життя, дав тобі 
відрізок часу. Ти знав, що ти смертний. 
Чому ти не подбав про свою душу? 
Чому ти не зустрівся з Ісусом, Який не 
раз кликав тебе і, як батько блудного 
сина, роками чекав тебе?

Бог чекає тебе ще сьогодні. А час 
швидко, наче пісок крізь пальці, 
утікає від нас. Тому в ім’я Господнє 
закликаю вас нині: дорожіть часом, 
не розмінюйтеся на дрібниці – 
візьміть до рук Біблію, бо це 
дорогоцінний внесок в наше життя, у 
нашу душу, у нашу вічність. Шукайте 
перше Царства Божого – і все решта 
вам додасться. Поставте все на свої 
місця в житті – і ви побачите, як 
добре жити з Богом у той час, який 
Він вділив нам на цій землі.

Михайло Паночко

ЯК ПРОЖИТИ ЖИТТЯ ПРАВИЛЬНО?

Подія, про яку сьогодні йтиме мова, сталася 
близько 2000 років тому й поклала основу свята, 
яке у християнстві називається «Стрітення», що 
означає «Зустріч». 

Не раз я чув, що люди говорять про це свято, 
як зустріч зими з весною. Але це докорінно 
неправильне розуміння і трактування значення 
свята Стрітення. Таке пояснення навіяне 
язичництвом, а воно не має нічого спільного з 
християнством. Лише зі сторінок Євангелії ми 
дізнаємося про істинне значення цього свята. 

В Євангелії від Луки 2:25-32 написано: «Тоді 
був у Єрусалимі один чоловік на ім’я Симеон. 
Він був чоловік праведний та благочестивий, 
котрий чекав утіхи для Ізраїля; і Дух Святий був 
на ньому. І було звіщено йому Духом Святим, 
що не побачить смерті, доки не побачить 
Христа Господнього. І він прийшов, натхненний 
Духом, в храм; і коли батьки внесли Дитя Ісуса, 
щоб виконати над Ним законний звичай, він 
взяв Його на руки, благословив Бога, і сказав: 
«Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм 
словом з миром, бо мої очі бачили Спасіння 
Твоє, яке Ти приготував перед усіма народами; 
світло на просвіту язичникам і на славу народу 
Твого – Ізраїлю». 

Дивно, що така знаменна подія відбувалася 
якось тихо і скромно. З великої кількості людей, 
що були у храмі того дня, лише Симеонові та ще 
пророчиці Анні (вдові, яка служила при храмі 
постом і молитвою) було дано зрозуміти, Кого він 
тримав на руках – Спасителя усього людства. 

Хочу зауважити, що Бог заздалегідь відкрив 
про прихід на землю Свого улюбленого Сина. 
І Він оголосив про це для різних людей по-
різному, наприклад: пророкам Старого Завіту – у 
пророцтвах, пастухам – через ангела, мудрецям 
– через з’явлення нової зорі. Первосвященники 
та книжники нагадали правителю Іроду про те, що 
написано у Писаннях про народження Великого 
Царя. 

Отож, багато хто чули про Його прихід. Але 
таємниця Божа була відкрита лише тим, хто чекав 
на неї та хто мав страх Господній, хто шанував Бога, 
хто ходив у смиренні перед Ним. Таким Бог відкриває 
Свою волю, Свій Завіт, і це видно на прикладі 
Симеона. Йому було звіщено Духом Святим, що 
він не побачить смерті, доки не побачить Христа. 
Тому цей старець не смерті чекав, а довгожданого 
Месію, Збавителя. Коли саме мала відбутися ця 
зустріч, він не знав, але вірив Духові Святому, і 
тому смиренно чекав – і дочекався. Симеон був 
уважний до того, що говорить Бог. 

Тому, думаю, він старався не пропускати слу-
жіння у храмі, не сидів удома, як зараз багато 
людей сидять у святковий день біля телевізорів, 
комп’ютерів чи у барах та кав’ярнях або ж мету-
шаться на базарах замість того, щоб цей день 
присвятити Господу, піти до церкви, в зібрання та 
послухати Боже Слово. Симеон не хотів пропустити 
зустрічі з Христом, бо в Ньому було його спасіння. 
Але й не тільки його. Було звіщено, що у Христі 
спасіння як для Ізраїля, так і для язичників. І Гос-
подь бачив довіру Симеона і прагнення його серця. 

Тому того дня, коли принесли маленького Ісуса 
до храму, Симеон був уже там. Хіба він міг би сам 
розпізнати у Немовляті Спасителя людства, адже 
не раз дітей приносили в храм, і цей хлопчик, 

на людський погляд, не відрізнявся нічим від 
інших. Як же старець дізнався, що саме Він і є 
той довгоочікуваний Месія? Під натхненням Дух 
Святий відкрив це йому, і він промовив такі слова: 
«Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм 
словом з миром, бо мої очі бачили Спасіння твоє, 
яке Ти приготував перед усіма народами…». Дух 
Святий відкрив Симеонові духовні очі, і він зміг 
розпізнати та побачити народженого Месію й 
своїми фізичними очима. 

Ось чому так важливо завжди мати відкриті 
духовні очі, щоб не пропустити своє спасіння. 
Хто їх відкриває? Господь. Кому? Усім, хто прагне 
знайти Його. В одному з псалмів написано: 
«Господь оголосив Своє спасіння, і виявив 
Свою справедливість усім народам» (Пс.98:2). 
Чуєте? Усім!

Спаситель прийшов у світ, щоб звільнити нас 
від непосильних гріховних тягарів. І не просто від-
пустити нас з миром, але дати нам вічне спасіння, 
дати прекрасне вічне майбуття. На Себе Він узяв 
гріхи наші, а нам залишив Свій мир, який понад 
усяке розуміння. 

Свято Стрітення нагадує нам, як важливо 
зустрітись з Христом Спасителем, бо від цієї 
зустрічі залежить не тільки наше земне життя, а 
й наша вічність. Тоді не є страшною навіть смерть, 
адже вона є лише переходом у вічне життя.

Хто ж тепер не хоче з Ним зустрітися як зі Спа-
сителем, то настане час – і обов’язково зустрінеться 
з Господом як із справедливим Суддею. 

Нині Євангелія проповідується по церквах, че-
рез радіо та телебачення, газети і журнали. Є на-
года усім прийняти вістку спасіння. Коли ж хто не 
прийме, відкине Спасителя, чим виправдається 
тоді перед Богом? Пам’ятайте, дорогі читачі, Бог зі 
Свого боку зробив усе для нашого спасіння – тепер 
рішення за вами. Прийняти чи відкинути? Я вам 
щиро раджу прийняти Господа, якщо ви цього ще 
не зробили раніше, щоб жити повноцінним життям 
у мирі з Богом, із самим собою та всіма людьми.

Володимир Боришкевич

ЧИ ГОТОВИЙ ТИ ДО СТРІТЕННЯ ХРИСТА?
15 лютого – свято Стрітення
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ОЛЕКСАНДР КУЧМА: «МИ НЕ ШУКАЛИ 
ЦЕРКВУ, МИ ШУКАЛИ ЖИВОГО БОГА!»

Я народився у 1988 році в Івано-
Франківську. Мені зараз 31 рік. Пам’я-
таю, як в дитинстві мама приводила 
мене до храму Православної церкви. 
Глибоко в серці у мене була мрія стати 
священником, хоч, звісна річ, я тоді не 
розумів значення цих слів і як саме це 
здійснить Бог у моєму житті.

На жаль, мій тато став зловживати 
алкоголем, вдома почалися часті 
сварки, він підіймав руку на маму, 
погрожував. Вона вимушена була з ним 
врешті розлучитися, я й моя старша 
сестра залишилися з мамою й стали 
жити окремо від батька.

На той час випробувань в сім’ї мама 
потребувала моральної розради й 
таким підкріпленням для нас стала 
саме передача Івана Зінчика «Жива 
надія». Ми не розуміли, хто веде цю 
програму, від якої церкви, але нам 
було дуже добре слухати Слово Боже, 
яке лунало через проповіді Зінчика. 
Це слово торкалося наших сердець. 
В кінці кожної передачі Іван Зінчик 
закликав до молитви разом з ним. Я 
пам’ятаю, як тоді ми з мамою ставали 
на коліна і молилися. Що саме мені 
особливо запам’яталося? Як моє 
серце наповнялося якимось особливим 
спокоєм…

Бог вів Духом Святим мою маму до 
покаяння і пізнання істинного Бога. 
Саме тоді мама влаштувалася на 
пристойну роботу до жінки, яка мала 
власний бізнес. Ця жінка виявилася 
євангельською християнкою. І вона 
часто розмовляла з моєю мамою про 
Бога. Моя ж сестра вже вийшла заміж 
за православного священника, вони 
жили окремо в Закарпатті.

Це був 2000-й рік, червень-місяць, 
мамина знайома Аня повідомила 
нас, що в Івано-Франківськ приїжджає 
Іван Зінчик, який буде проповідувати 
в міському парку. Звісна річ, ми з 

нетерпінням чекали тієї години, щоб 
побачити наживо проповідника, яко-
го так любили слухати по радіо. Па-
м’ятаю, як ми прийшли, то побачили 
багатьох людей. Всі були радісні та 
усміхнені. Лунали пісні у виконанні 
гурту «Джерело» з Коломиї. Мені ці 
пісні одразу запали до серця. Було 
якесь таке особливе відчуття уро-
чистого свята. Вийшов Іван Зінчик, 
проповідував Євангелію, про Ісуса 
Христа – Спасителя. Я чітко відчув, що 
щось надзвичайне коїться в моїй душі. 
Якщо це не Бог, то хто? Коли в кінці 
проповіді був заклик до покаяння, я, 
не вагаючись, пішов вперед. Мені було 
неповних 12 років, але я раптом відчув, 
що також великий грішник, якому 
потрібно покаяння. Коли я повернув 
голову до мами, то побачив, як вона 
(уся в сльозах) також йде вперед. З 
нами вийшло ще багато людей. Ми 
щиро молилися і каялися в гріхах. Я 
запросив Ісуса Христа до свого серця, 
як особистого Спасителя. Ніколи не 
забуду тієї молитви і почуттів, які 
супроводжували цю молитву. Я раптом 
відчув, мовби великий камінь спав з моїх 
плечей. Мені стало так легко на душі. 
Я відчув, як до мене прийшов мир від 
Господа. Нам тоді ще подарували Нові 
Завіти та іншу християнську літературу. 
З того щастя, ми одразу побігли 
до родичів поділитися цією новою 
радістю. Було таке відчуття, що ми не 
йдемо, а мовби летимо. Нам хотілося 
всім голосно розказати, що Ісус – 
Спаситель, що Господь рятує від гріхів. 
Мамині ж сестри (їх дев’ятеро в родині) 
цю радісну звістку, на наше здивування, 
сприйняли вороже, звинувативши нас, 
що ми зрадили батьківську віру. Ми ж 
навіть не думали про це, про ті релігійні 
тонкощі, ми шукали живого Бога і 
знайшли, чи правильніше сказати – Бог 
знайшов нас, за що ми Йому донині 

щиро вдячні.
Потім упродовж декількох років 

наша родина досить агресивно 
реагувала на те, що ми стали членами 
євангельської церкви. Коли через два 
роки мама приймала водне хрещення 
в річці Бистриця, то здалеку це дійство 
побачили її сестри, вони підбігли 
прилюдно сваритися і зупиняти нас, 
ображали її всякими непристойними 
словами. Але ми були твердими у 
своєму рішенні, бо ми надбали живу 
віру, як ми могли тепер відступити 
назад? Навпаки, крок за кроком 
ми йшли вперед, читали Біблію, 
молилися, відвідували церкву. Також 
ми слухали програму «Жива надія», 
де вже ведучою була Ненсі Зінчик. І 
Бог зі Свого боку так само робив дива і 
позитивні переміни в нашому житті. Він 
почав рясно нас благословляти, також 
вивів і з фінансової кризи, яку на той 
час ми мали.

Я на той час ще дужче утвердився 
в думці стати проповідником, єван-
гелистом, священником. Мені було 
тоді 13 років, я брав вдома Біблію, 
відкривав і проповідував невидимій 
аудиторії Слово Боже. Моя мама 
розповіла про це одній сестрі, а та, не 
довго думаючи, одразу підійшла з цією 
новиною до брата, який вів служіння 
нашої домашньої групи. Він одразу 
запропонував мені вже на наступне 
служіння підготувати проповідь. Як 
зараз, пам’ятаю, це була проповідь на 
тему: «Ви – світло для світу і ви – сіль 
землі». Відтоді я почав проповідувати в 

недільній школі, зі старшими братами 
став їздити на євангелізації в села, 
потім трудився з молоддю, а потім був 
рукопокладений на диякона церкви.

Через усі роки Бог благословляє. 
Сьогодні, бувши служителем церкви, 
дивлячись назад, я дуже дякую Богу 
і за брата Івана Зінчика, бо саме ми 
також є тим плодом і його праці, і тепер 
можемо продовжувати його служіння і 
нести євангельську звістку усім людям.

Олександр Кучма, 
Huntsville,  Alabama

Р.S. Пройшов час, і тепер мамині 
сестри їй телефонують, радяться, 
дуже поважають її. А чоловік моєї 
сестри залишив православну па-
рафію, покаявся в гріхах і став 
євангельським християнином разом 
з моєю сестрою. Бог все змінив на 
краще. Господь благословив мене 
прекрасною дружиною-християнкою 
Галинкою, ми побралися у 2010 році 
та разом служимо Богові.

Олександр в студії радіо «Маяк віри»

РАДІОПЕРЕДАЧА «ЖИВА НАДІЯ»
ТРАНСЛЮЄТЬСЯ щонеділі о 16-05 та щоп’ятниці
о 21-10 на хвилях «СВІТЛОГО РАДІО»,

щовівторка та щочетверга о 18:00 за київським 
часом на українському радіо «МАЯК ВІРИ»! 

Я народилася в Донецькій області. Мої 
батьки були традиційними православ-
ними християнами. Нас було четверо 
дітей, то мама нас на свята приводила до 
церкви. Я чула, як мама за нас молилася. 
Як усі діти, я закінчила школу, училище, 
працювала, потім виїхала на Північ, в 
Архангельську область. Працювала там в 

столовій. Там вийшла заміж за росіянина. 
Утворилася сім’я. У 1978 році ми повер-
нулися в Донецьк, а через два роки 
розлучилися через часті пиятики чоловіка 
і його неробство. Його через це садовили 
до в’язниці. Був рецидивістом. У 1989 році 
він помер. Я працювала на шахті 16 років 
до 1996 року. У нас називалася шахта 
Скочинського, було таке, що одразу по 70 
людей гинуло, а на шахті Засядько – 103 
людини за один день. Важке шахтарське 
життя… Нелегким було й моє життя. Чи 
розуміла я тоді, що Бог мене оберігає? 
Не розуміла. Хоч перед сном промовляла 
молитву «Отче наш», якої з дитинства 
мене навчила мама.

Коли я вже була на пенсії, мого сина 
посадили до в’язниці і ще померла 
дорога мені людина. Тоді у мене стався 
психологічний злам, і я стала зловживати 
спиртним. Це допомагало мені від-
волікатися від суворої реальності.

Одного разу у нашій компанії пияків 
не стало Сергія. Одна жінка сказала, 
що він став «ісусиком». Через два тижні 
Сергій приїхав до нас, але вже не в якості 
товариша по чарці, а щоб засвідчити про 
живого Бога, який звільняє від алкогольної 
залежності. Він запросив мене до церкви. 
Я погодилася. Мені було незвичним все, 
але мені сподобалася увага до мене. Бо 

хто ж я така?
Коли потім було свято, ми зібралися 

компанією, то я відмовилася випивати з 
усіма. Відтак я стала відвідувати зібрання 
християн і 28 жовтня 2001 року вийшла 
вперед на молитву, покаялася у своїх 
гріхах. Я стала на коліна й молилася, 
поряд зі мною молився пресвітер церкви. 
Я прийшла додому, а у мене на душі 
свято. І не потрібно ніякого алкоголю.

Мені подарували Новий Завіт, Псалмо-
співи. У мене не було здібностей до співу, 
але на диво для себе я стала співати 
пісні для Божої слави! Я прийняла водне 
хрещення 19 січня (якраз на свято), 
обіцяла служити Богові усім серцем. 
Відтоді я стала членом євангельської 
церкви. Я також отримала хрещення 
Духом Святим.

У 2006 році я поступила в біблійну 
школу в Криму (м. Армянськ), де 
навчалася упродовж року. Нас було 38 
студентів. Я там пережила рясне Боже 
благословення. У 2008 році, у віці 62 
років, я вдруге вийшла заміж і переїхала 
жити до чоловіка на Полтавщину. Я 
міцно вчепилася за Бога, тільки в Ньому 
знайшла спокій своїй душі. Коли я 
свідчила про живого Бога своїм колишнім 
товаришам по чарці, які ще не померли, 
то вони не ймуть віри, що я за стільки 

років жодної чарки горілки не випила. Та 
я ходжу перед Богом. Він звільнив мене 
від гріхів і від алкогольної залежності.

Мій чоловік вже відійшов у вічність, 
я залишилася самотня (мій син також 
помер). Повернутися в Донецьк не можу, 
хоч там є дім, але там живуть вже інші 
люди із ДНР. Сьогодні я живу ще з трьома 
жінками мого віку в хаті в Пирятині, яку 
місцева церква придбала для самотніх 
людей старшого віку. Дуже дякую Богу і 
церкві за такий чудовий прихисток мені 
на старості літ. За мене турбуються, тут 
гарна церква.

Я одне шкодую, що так пізно прийшла 
до Бога. Якщо ви вже маєте поважний 
вік, я бажаю вам не відкладати покаяння 
на завтра. Життя так швидко проминає. 
Я досі у великому зачудуванні й великій 
подяці Богу, що Він явив мені таке 
велике милосердя. Це таке добро! 
Слава Господу за все! Я знаю, що мені 
залишилося вже дуже мало, щодня 
дякую Богові за кожен прожитий день. 
Тепер я не боюся смерті, бо знаю, що я 
в Божих руках, і коли закрию тут свої очі, 
то відкрию їх у Небесному Царстві, у ніг 
свого Спасителя Ісуса Христа. Там буде 
вічна радість і вічна слава Богові.

Катерина Григорівна Ярагіна,
м. Пирятин, тел. 097-157-7374

КАТЕРИНА ЯРАГІНА: «ЩОДНЯ Я ДЯКУЮ БОГОВІ
ЗА ВЕЛИКЕ МИЛОСЕРДЯ, ЩО ХРИСТОС ЯВИВ МЕНІ»



Геннадій Андросов, кореспон-
дент: «11 січня увечері отримав 
телефонний дзвінок від пастора з 
Диканьки, який повідомив, що біля 
Миргорода поламався бус, в якому 
дев’ятеро молодих людей поверта-
ються на Рівненщину з волонтерської 
поїздки (з Харківщини). Сприйняв 
це, як знак від Бога. Місцева церк-
ва зустріла молодь і розмістила 
на нічліг. Вранці бус на СТО швидко 
відремонтували, за той час молоді 
християни з Рівненщини заспівали 
різдвяних пісень на центральній 
площі в Миргороді, і вони вирушили 
далі в дорогу. Вже увечері вчасно при-
були додому. Пропоную нижче діалог 
з 24-річним Федором Торчило з цієї ко-
манди молоді».

* * *
– Фе́доре, де ти проживаєш?
– Я народився і проживаю з батька-

ми на півночі Рівненщини (усього за 20 
км від Білорусі) в селі Будимля Дубро-
вицького р-ну.  

– Як ти особисто прийняв 
рішення з юних років активно слу-
жити Богу?

– Змалку батьки постійно брали 
мене з собою до церкви. Мої діди (і по 
матері, і по батьку) були пресвітерами 
євангельських церков, мій тато Воло-
димир – диякон церкви. Маму звуть 
Тамара. Можна сказати, що з молоком 
матері я всотував віру в Бога.

Звичайно, що кожна людина (не-
залежно від того, в якій сім’ї наро-
дилася) повинна самостійно при-
йняти рішення: служити Богу чи ні. 
Таке рішення прийняв і я, хоч у мене 
навіть сумнівів не було, що можу 
спрямувати своє життя якось інакше, 
а не у напрямку пізнання і виконан-
ня Божої волі. Батьки для мене були 
гідним прикладом, їхнє життя промо-
висто свідчить нам, дітям, про живого 
Бога. Діди розповідали про той час, 
як їх переслідували за віру в Бога, а 

вони залишалися твердими у вірі. Я 
постійно переконувався, що реально є 
живий Бог. Нас у сім’ї 13 дітей (9 братів 
і 4 сестри). І всі ми служимо живому 
Богу. У мене ще є брат-близнюк. Мене 
назвали Федором, в честь мого діда 
по матері, а мого брата Павлом – на 
честь діда по батьку.

Я не задовольнявся тільки тим, 
що ходжу до церкви щотижня, тому 
молився, щоб ефективніше служи-
ти Богу. І Бог дав відповідь. Христи-
янська молодь Церкви ХВЄ нашого 
району активізувалася, ми почали 
збиратися щомісяця, щоб не тільки 
спілкуватися, а й визначати напря-
мок нашої подальшої праці на ниві 
Божій. Тепер я щороку їжджу з групою 
християнської молоді по Україні прова-
дити дитячі табори, а також на запро-
шення церков та місіонерів проводи-
мо євангелізаційні заходи (на Різдво, 
Пасху). Щотижня наш молодіжний 
районний хор проводить служіння (по-
чергово) в одній із церков району.

– Що треба робити батькам, щоб 
усі їхні діти стали віруючими?

– Мої батьки завжди стараються 
щось корисне в церкві робити. Мій 
тато, якому зараз 53 роки, завжди зна-

ходив час, щоб робити добрі справи, 
наприклад, заготовити дрова немічній 
бабусі. Я бачив жертовність мого бать-
ка у служінні Богу і людям. Я не ба-
чив у своїх батьків якихось хитрощів, 
лицемірства, корисливих мотивів, 
підробки чи фальші. Вони все робили 
щиро, як для Бога і перед Богом. Мій 
тато завжди поступає чесно, якщо тре-
ба – він зменшиться, відступить, аби 
не сперечатися. Мої батьки постійно 
молилися за нас, дітей, діди – за 
онуків. Щира молитва праведників має 
велику силу.

– Чи маєш ти якусь мрію, цілі?
– Люди переважно ставлять цілі 

в розрізі земних потреб, напри-
клад, побудувати гарний дім, купи-
ти автомобіль, мати сім’ю, гарну 
професію, бізнес. Це важливі речі, але 
я не ставлю цілі, щоб рухатися саме в 
такому напрямку. Бачу, як багато моїх 
ровесників буквально загрузнули в цій 
суєті. Земне життя швидко минає, я 
хочу щось зробити для Бога, щоб жит-

тя тут не пройшло даремно. Мій девіз, 
щоб в усьому в мене Бог був на пер-
шому місці. Я вірю, що тоді все інше 
буде на потрібному місці. Як мій бать-
ко, також хочу бути прикладом іншим 
людям.

– Чи ти хочеш одружитися?
– Звичайно. Це нормальна потре-

ба молодих людей. Я молюся, щоб 
Бог дав мені дружину у свій час. Але 
це не є самоціллю. Бог дає нам право 
вибору нареченої. То тільки Адаму Бог 
привів жінку (Буття, 2:22). А для нас 
важливі такі біблійні вірші: «Хто жінку 
чеснотну (добру) знайшов, знайшов 
той добро, і милість отримав від 
Господа» (Пр.18:22); «Хто жінку чес-
нотну знайде? А ціна її більша від 
перлів: довіряє їй серце її чоловіка, 
і йому не забракне прибутку!» 
(Пр.18:22). Тому я молюся, щоб Бог 
дав мені мудрості побачити саме ту, 
яку визначив для мене Христос, щоб я 
зробив правильний вибір, який на все 
життя.

Родина Володимира і Тамари Торчило
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Часто кажуть – не треба дітей,
Жінка – це не родильна машина!
Діти – безліч безсонних ночей,
Вистачає нам доньки та сина!

Краще якість, не кількість – твердять,
Треба все у житті для них дати,
А народиш їх десять чи п’ять,
То грошей буде не вистачати.
Я це чую й здригаюсь на мить –
Якби мама моя так вважала,
Що не варто багато родить –
Я б ніколи життя тут не мала б...
А було в неї дев’ять дітей,
Це не мало, здавалось би – досить!
Може чула не раз від людей
Ці насмішки – десяте вже носить!
І навіщо плодить бідноту?
Що ти зможеш в житті для них дати?
Мама ж мала собі за мету –
В руки Божі всіх діток віддати.
Хоч їй дуже нелегко було –
Зручностей і комфорту не мала,
Ні підгузок тоді не було,
Ні машинки – руками все прала…
Із колодязя воду несла,
У печі їжу нам готувала,

І хоч втомлена за день була,
Та вночі ще нам шила, латала...
Працювала нелегко вона,
Щоби вдосталь що їсти нам дати,
Бо щоб мати картоплі, зерна –
Треба поле було обробляти.
Дуже швидко промчали роки,
Та прогнози людські не збулися –
Повиростали всі діточки
І на ноги уже піднялися.
І освіту дали нам батьки –
Вчителями, медсестрами стали.
Але все ж найцінніше таки,
Що спасіння всі в Бозі пізнали.
Служать Богу всі ревно вони:
Диригенти, хористи між нами,
Проповідують Слово сини,
Мають працю в Господньому храмі.
Не сумують на старість батьки –
Прибігають у гості внучата.
І хоч мають поважні роки –
Але радістю сповнена хата.
Адже вже не маленька рідня:
Сорок внуків, два правнуки мають.
За всіх моляться Богу щодня
І на працю їх благословляють!

Бог можливість мені дарував
Працювати в свій час в медицині.
І випадки траплялись не раз,
Що життя було на волосині,
Та Господь здібність, мудрість давав,
Щоби їх до життя повертати,
А якби не родили б мене,
То чи зміг би їх хтось врятувати?
Може сироти стали б дітки,
Чи над донькою мама ридала б?
Якби «досить» – сказали б батьки
І десяту родити не стали б...
Чоловік повторяє не раз:
Як люблю свою маму я нову,
Що тебе народила в свій час
І я маю дружину чудову!
Я пишу це не для похвали,
Просто хочу для всіх показати,
Які статки у Вас не були б –
Варто всіх їх від Бога приймати!
Ви погляньте на діток своїх
І скажіть: хто є зайвим між ними?
То чому ж не приймаєте тих,
Які поки що оку незримі?
Їх Господь посилає для Вас,
Та не хочете більш Ви приймати...

Може мав народитись якраз Той,
Хто любляче мав доглядати Вас,
Стареньких і хворих батьків?
Все найкраще для Вас віддавати!
Не прийняли й на схилі років
Одинокими треба страждати...
А я вдячна безмірно батькам,
Що вони діточок всіх приймали
І хоч я вже десята була –
Та життя і мені дарували!

Авторський вірш учасника
спільноти «Відродження»

ДЯКУЮ БОГУ ЗА МАМУ, ЯКА НАРОДИЛА ВСІХ НАС!

ПРИСВЯТІТЬ МОЛОДІ РОКИ СЛУЖІННЮ ГОСПОДУ!

«ДІТИ – СПАДЩИНА ГОСПОДНЯ, ПЛІД УТРОБИ – НАГОРОДА! ЯК СТРІЛИ В РУКАХ ТОГО 
ВЕЛЕТНЯ, ТАК І СИНИ МОЛОДІ: БЛАЖЕННИЙ ТОЙ МУЖ, ЩО САГАЙДАКА СВОГО НИМИ 

НАПОВНИВ, НЕ БУДУТЬ ТАКІ ПОСОРОМЛЕНІ...» ПСАЛОМ 126:3-5
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«БОГ ПРОТИВИТЬСЯ ГОР-
ДИМ, А СМИРЕННИМ ДАЄ 

БЛАГОДАТЬ» Якова, 4:6
в цьому житті: позбудешся від 
гордині – піде геть образливість, 
зникне образливість – прийде 
співчуття і любов до ближнього.

Перша ознака гордості 
– образа. Коли людина 
ображається – це говорить 
про її приховану глибоку 
гордість. Образливі люди 
– дуже горді, самолюбні 
люди. І коли ми себе лови-
мо на думці, що ми образи-
лися, це тільки свідчить про 
те, що в нас живе гординя 
– ця страшна руйнівна за-
раза, тяжка хвороба, яка 
з’їдає нашу душу, як іржа 
поїдає залізо... Коли в на-
шому серці живе образа, у 
нас не може бути ні любові, 
ні смирення, ні лагідності, ні 
мудрості – нічого цього не 
може бути... Так все просто 

ОБРАЗИ, ЯК КАМІННЯ. 
НЕ НАГРОМАДЖУЙ ЇХ В СОБІ, 

ІНАКШЕ ВПАДЕШ ПІД ЇХНЬОЮ 
ВАГОЮ!

Щойно закінчився не 
легкий Рік щура, і ось 
бик – сильний, красивий, 
незговірливий. Кажуть, що 
у першій половині року 
рекомендується приділити 
увагу своїй кар'єрі. У другій 
половині зайнятися своїм 
здоров'ям і берегти нерви...

Для повного ефекту 
зректися християнства і 
прийняти буддизм!

Агов, люди‼️
Допоки ми будемо 

культивувати східну іде-
ологію? Невже не вистачає 
щурів, змій, що тягнемо ще 
із Китаю? Нумо розберімося 
із власним зоопарком. Це ж 
скільки треба мати тарганів 
у голові, щоб вірити в якусь 
тварину, купити календарик 
з її зображенням і бути 
переконаним, що воно вас 
оберігатиме.

Рік тигра, змії, мавпи 
– одні звірі, щоб жити 

все так же по-звірячому. 
Примітивні прогнози абс-
трактних письменників, які 
розпочинаються зі слова 
«Чекайте...». І чекаємо, 
коли підсунуть чергову 
«свиню».

А от довірятися Господу 
не реально?

Для мене 2020-й, це рік 
Божої милості! Це складна 
сторінка в історії людства, 
яку вдалося перегорнути. 
Я продовжую жити у вільній 
країні, ходжу до церкви й 
маю радість у серці.

І згідно з Євангелієм 
маю можливість «щоб 
проповідувати рік Господ-
нього змилування» (Біб-
лія, Євангеліє від Луки, 
4:19).

Облишмо гороскопи, га-
дання, звірів і молімося про 
Божу милість на 2021 рік!

Вадим Корольчук, 
м. Котельва

Був приємно здивований, коли над входом 
загальноосвітньої школи міста Миргорода 
(стіни якої колись і мені довелося мурувати) 
побачив напис: «Присвятимо життя пошуку 
істини!» Подумав, що там не вистачає ще 
одного напису: «Ісус Христос говорить: «Я є 
істина!» (Ів. 14:6).

Постійно переконуюся: якщо людина щиро 
(усім своїм серцем) шукає істину, то вона 
неодмінно прийде до розуміння того, що істина 
саме в Ісусі Христі: «Я на те прийшов, щоб 
засвідчити про істину. І кожен, хто за істину, 
слухає голос Мій!» (Ів. 18:37). Ці слова Ісус 
сказав Пилату, римському наміснику в Юдеї, до 
якого на суд був приведений Ісус Христос. «Що 
є істина?» – таке запитання Пилата на слова 
Господні було риторичним (тобто таким, на яке 
він не шукав відповіді), тому що в Євангелії 
написано, що після цих слів Пилат одразу 
вийшов до народу. Правитель з Риму напевно 

Що є істина? Промовляє до нього Ісус: 
«Я - дорога, і правда, і життя!» 

Ін. 14:6

вважав себе вищим за якогось юдея, щоб 
слухати Його науку. І хоч Пилат розумів, 
що юдейські старшини домагалися смерті 
Ісуса з-за заздрощів до Нього, все ж таки 
виконав саме їхню вимогу і віддав Ісуса на 
ганебну хресну смерть. Як це не жахливо 
звучить, але Пилат зі старшинами Ізраїлю 
в буквальному змісті розіпнули Істину...

І хоч Пилат по звичаю прилюдно омив 
руки перед народом, даючи їм зрозуміти, 
що він не винний в крові Ісуса, але чи 
справді він так вже невинний? Винний...

Ми не були на тому ганебному суді 
Праведника, але яке наше відношення до 
Істини? Це легко зрозуміти, коли ми дамо 
собі щиру відповідь на слова Христа: 
«І кожен, хто за істину, слухає голос 
Мій!» Чи слухаємо ми Христову науку? 
Чи намагаємося виконувати Господні 

Заповіді? Бо просто слухати, це ще не все, 
важливо ще й виконувати.

Апостол Павло стверджує: «Безсумнівно, 
ви чули про Нього і були навчені, що 
істина в Христі!» (Єф. 4:21). До свого 
покаяння і навернення до Ісуса, Павло (тоді 
ще Савл) був гонителем Церкви Христової, 
він переслідував перших християн, але коли 
нарешті йому відкрилася істина Божа (тобто 
Сам Христос), то Савл одразу упокорився 
волі Господній і все своє подальше життя усім 
серцем служив Ісусу Христу та іншим людям 
щодня проповідував Істину.

Дорогий читачу, якщо ти читаєш ці рядки, 
я вірю, що в тебе щире серце! Нехай Бог тебе 
рясно благословить пізнати Істину Божу усім 
серцем, Істину Слова Божого, пізнати Самого 
Господа Ісуса Христа, завжди триматися 
Істини Божої й перебувати в ній. Амінь.

Геннадій Андросов 

РІК БИКА! 
ЩО ЧЕКАТИ?

Людина – творіння сус-
пільне, вона в будь-якому 
випадку буде шукати хоч 
одного однодумця для 
спілкування. І той, хто щиро 
вірує в Ісуса Христа, буде 
прагнути спілкування з 
людьми, які мають спільні 
духовні погляди. Читаючи 
Новий Завіт, Дії апостолів, 
легко простежити думку, 
що перші християни ма-
ли регулярні зібрання (бо-
гослужіння), де спільно мо-
лилися, співали псалми, 
служили Богу. Члени першої 
церкви збиралися навіть 
щоденно! Зібрання людей 
інакше називається церквою. 
Слово «церква» походить 

від давньогрецького слова 
«еклезія», що означає 
«зібрання людей». Саме 
в християнстві зібрання 
віруючих називають церк-
вою. Апостол Павло, пишучи 
послання до однієї з церков, 
застерігає:

«Не кидаймо зібрання 
свого, як  то  звичай у дея-
ких, але заохочуймося…» 
(Євр.10:25).

Отже, логічне запитання: 
якщо Ви вважаєте себе 
щирим християнином, то чи 
відвідуєте церкву? Не раз 
чи два на рік, а – регулярно. 
Членство в помісній церкві є 
важливою умовою духовного 
зросту християнина.

ЯКУ САМЕ ЦЕРКВУ 
ОБРАТИ?

Вирішувати Вам. Варто 
помолитися і попросити 
Духа Святого, щоб Він Вас 
направив саме в ту церкву, 
яку для Вас визначив 
Бог. Важливо вибирати 
те зібрання християн, де 
служителі церкви ведуть 
проповідь Євангелії (Слова 
Божого) зрозумілою для Вас 
мовою, де навчають здорової 
євангельської науки згідно з 
вченням Ісуса Христа.

Рясного Божого 
благословення бажаємо 
Вам на шляху пізнання 

Істини!

ЧИ ПОТРІБНО ХРИСТИЯНИНУ 
ВІДВІДУВАТИ ЦЕРКВУ?

Не жалійте того, що жаліти не варто,
Якщо навіть і мрії в житті не збулись.
Хай минуле в журбі догорає, як ватра,
З тим минулим порвіть все, що мали колись.
Не жалійте ніколи за тим, що вже сталось,
Чи не зможе вже статись 
в прийдешньому дні, – 
Тільки б ваша душа, наче небо, сіяла,
Розквітали б, як квіти, надії у ній.
Не жалійте в житті доброти свого серця,
Якщо навіть за те – тільки посмішка вслід,
Якщо в генії хтось, хтось – 

БОГ СИЛЬНІШИЙ ЗА БУДЬ-ЯКІ СКРУТНІ 
ОБСТАВИНИ ТВОГО ЖИТТЯ!

Не жалійте! в начальство проб’ється,
Не жалійте, що вам не дісталось їх бід.
Ні про що не жалійте! 
Й не треба амбіцій,
Якщо навіть за труд вам 
заплатять гроші.
Хтось нехай геніально заграє на скрипці,
Але ж пісня із вашої буде душі.
Ані страчених літ, ані щастя земного,
Що прийшло і пішло, як весною – вода, –
Ні за що не жалійте, хіба що – одного –
Не прийти до Христа, що за вас 
постраждав.

Сергій Рачинець



ДВА ВЕСЛА

Рибалка перевозив на човні одну 
людину. Пасажир квапив рибалку: 

– Швидше, я спізнююся на роботу!
І тут він побачив, що на одному з 

весел написано «молися», а на іншому 
– «працюй».

– Навіщо це? – запитав пасажир.
– Для пам’яті, – відповів рибалка. – 

Щоб не забути, що потрібно молитися 
і працювати.

– Ну, працювати, зрозуміло, всім 
треба, а от молитися, – пасажир 
махнув рукою, – це необов’язково. 

Нікому це не потрібно. Навіщо ж 
втрачати час на молитву?

– Не потрібно? – перепитав рибалка 
і витягнув з води весло з написом 
«молися», а сам став гребти одним 
веслом.

Човен закрутився на місці.
– Ось бачиш, яка праця без 

молитви. На одному місці 
крутиться і ніякого руху вперед. 
Звідси й висновок: щоб успішно 
плисти по бурхливому життєвому 
морю, потрібно міцно тримати в 
руках обидва весла – молитися і 
працювати.

Мене звати Віталій. Мені 
соромно згадувати своє 
минуле життя, але я хочу 
засвідчити на прикладі свого 
життя – з якого гріховного 
болота може врятувати ми-
лосердний Господь. 

11 років свого життя я провів 
у в’язниці. У мене 5 судимостей 
і 3 рази я сидів у в’язниці. Всі 
свої терміни отримував за 
те, що крав гроші в людей. 
Гроші мені потрібні були, щоб 
заплатити за наркотики, які 
я вживав з 17-річного віку. 
Ось така сумна картина, яку 
намалював в моєму житті гріх. 
До цього ще можна додати 
моє абсолютне небажання 
змінювати щось у своєму житті 
й задуматися над метою свого 
життя.

Я народився в м. Тернополі, 
у родині, де всі хотіли для 
мене світлого майбутнього, 
але я багато часу проводив 
на вулиці. По суті, я виріс на 
вулиці, де й виховався в дусі 
«мені все можна». Я потрапив 
у компанію молодих людей, 
вихованих в такому ж дусі, і ми 
разом пішли по дорозі пізнання 
гріха. Тоді я жив за принципом – 
«у житті треба все спробувати, 
але нічим не захоплюватися». 
Я прорахувався, бо спробував 
наркотик – і захопився. Тоді 
мене не хвилював той факт, 
що принцип не діє, я просто 
отримував задоволення, 
не розуміючи, що скоро 
доведеться платити дуже 
високу ціну. Час розплати 

настав, коли я зрозумів, що 
потрапив у залежність, з якої з 
власної волі вийти неможливо. 
З фізичної залежності мене 
витягнув призов в армію, але 
наркотик залишився в моїй 
душі.

Якийсь час після армії 
я намагався жити, як усі, 
нормальним життям. Мене 
вистачило на чотири місяці. 
У той час я переїхав до свого 
батька, який жив тоді в Росії. 
Він розлучився з матір’ю в 
1985 році й поїхав на заробітки 
на північ.

Там я зустрів друзів, які 
відрізнялися від тернопіль-
ських тільки зовнішністю, і ми 
разом весело стрибнули в 
наркотичний вир. Красти тоді 
я ходив, мовби на роботу, бо 
грошей потрібно було багато 
й постійно. Я платив ціну, 
йшли не тільки гроші, але 
й здоров’я, добробут, сім’я, 
радість і совість. Свій перший 
термін отримав у 22 роки. 
Як виявилося, цей метод 
перевиховання особисто на 
мене не мав жодного впливу. 
Хоча протримався я без 
наркотику більше, ніж після 
армії, – аж цілий рік.

Ті ж друзі, ті ж особи й той 
самий вир. Коло замкнулося 
– і я мовби муха в окропі. 
Виходу немає, попереду 
безвихідь. Тоді я частіше 
став замислюватися: «А що 
ж далі?» Бували проміжки 
часу, коли мені ставало дуже 
страшно, я розумів, що мені 

ніхто не може допомогти: ні 
сім’я, ні лікарі, ні міліція. Я 
бачив навколо себе таких же, 
як я, рабів, з безнадією в очах, 
у яких при слові «наркотик» 
тече слина з куточка рота. Це 
страшно. Набагато страшніше, 
ніж можна собі подумати. Але ці 
проміжки часу були недовгими, 
раб не може довго думати. Я 
повинен був платити ціну.

Батько попрощався зі мною 
і відправив до Тернополя, де 
жила моя бабуся, яка любила 
мене, не дивлячись ні на що. 
Важко зізнаватися, але її 
любов тоді для мене нічого не 
значила. Я не любив нікого, 
навіть себе.

Це був 2000 рік. Коли я 
приїхав, то швидко знайшов 
і друзів, і наркотики, про-
довжуючи існувати в тому 
ж дусі. У 2001 році новий 
термін ув’язнення. Через рік 
звільнився за амністією. Знову 
спробував жити нормальним 
життям – і знову не вийшло. До 
2006 року було ще дві судимості 
й умовне позбавлення волі. До 
2006 року я залишився без 
нічого й нікого — ні квартири, 
ні роботи, ні родини, ні друзів. 
Тільки я – і попереду прірва. 
Бабуся, яка хоч якось мене 
підтримувала, померла у 2005 
році, і я знову потрапляю у 
в’язницю на п’ять років у 2006-
му.

Скажу чесно, я ніколи 
серйозно не замислювався про 
Бога. Я дуже часто бачив свою 
бабусю, як вона молиться, але 
мене це тільки злило. Я казав 
їй: «Кому ти там молишся?» 
І вона зі сльозами на очах 
відповідала, що молиться Богу 
за мене. Іноді вона намагалася 
сказати мені про Бога, але 
я тільки сміявся над нею й 
називав її забобонною. І ось, 
уже перебуваючи у в’язниці, 
якось опинився один в камері 
й знайшов у своїй сумці книжку 
про те, хто такий Ісус і що Він 
зробив для людей. Навіть не 
пам’ятаю, як вона опинилася 
там. Я став її читати тільки тому, 
що мені було нудно, а закінчив 
читати тому, що зрозумів – я 

той, за кого Він постраждав. 
Тоді я прочитав її два рази, як 
мовиться, проковтнув і почав 
обіцяти Богові, що стану святим 
і прийду до Нього. Моє серце 
було розтрощене настільки, 
що я не впізнавав самого себе. 
Для мене тоді було закрито, 
що Бог дарує порятунок, а не 
пропонує заслужити.

Звичайно ж, я не втримався 
довго у своїх кволих обітницях, 
і як тільки знову опинився в 
колі своїх друзів – продовжив 
своє служіння гріху.

Якби Бог не був би Тим, 
Ким Він є, я не написав би ці 
рядки. Скоріше за все, мене 
б не було серед живих. Але 
Бог є Альфа та Омега, Він – 
Початок і Кінець. Те, що почав, 
– обов’язково закінчить. Я 
познайомився з віруючим, який 
став мені проповідувати Слово 
Боже. Я сперечався з ним до 
почервоніння, відстоюючи 
«свою віру», поняття не маючи, 
про що говорю. Я наводив, 
як мені тоді здавалося, дуже 
вагомий аргумент – «свою віру 
міняти не можна». Якось я все-
таки погодився сходити з ним 
в зібрання християн заради 
інтересу. Я очікував там 
побачити все що завгодно, але 
тільки не те, що там побачив. 
Там були нормальні люди з 
реалістичним поглядом на 
життя і зі світлими думками 
й обличчями. Це дуже 
сподобалося мені, з ними 
можна було розмовляти без 
тих різноманітних способів 
самозахисту, яких навчає 
життя в гріху. Я став частіше 
приходити до цієї церкви, хоча 
й відчував внутрішню боротьбу.

Бог промовив до мене через 
одну пропозицію, написану в 
книжці для новонавернених 
християн. Там було написано, 
що покаяння – це вхід у 
Царство Боже. На зібранні 
було близько 15 осіб. Якась 
сила підняла мене на ноги, я 
вийшов на середину кімнати, 
покаявся і прийняв Христа 
у своє серце. Алілуя! Бог 
пробачив мені. У той момент 
я зрозумів, що значить бути 

прощеним. Слово Боже каже, 
що в момент покаяння людина 
весь свій гріх покладає на Ісуса 
Христа, як на Агнця Божого – і 
тому людині стає легко. Це 
істина. Відчуття таке, ніби 
не мився все життя – і тут 
тебе помили. Легко і вільно, 
і хочеться обійняти весь світ. 
Хочеться крикнути: «Дайте 
мені руки на двадцять тисяч 
кілометрів».

Бог очистив мою мову. 
Раніше в моєму лексиконі 
нормальних слів було набагато 
менше, ніж нецензурних. Зараз 
вони всі нормальні, слава 
Богу. Я любив курити більше, 
ніж жити – Бог звільнив мене 
від цього. Я не хочу грішити 
й усіляко намагаюся бути 
схожим на Христа. Думка 
про наркотик не торкається 
мого розуму, це парадокс 
навіть для мене самого, але 
це факт. Бог зробив мене 
здатним прощати, співчувати, 
любити. Ісус подарував мені 
життя й свободу. Єдине, про 
що я шкодую, що не прийшов 
до Христа раніше. Як би 
мені хотілося, щоб мої рідні 
побачили, яким мене зробив 
Господь.

До слова, про наркотики, 
а точніше – про наркоманію, 
як про хворобу. Лікарі кажуть, 
що колишніх наркоманів 
не буває – і вони мають 
рацію по-своєму. Колишніми 
наркоманів може зробити 
тільки Ісус, і це стосується не 
тільки наркоманів, а й людей із 
«синіми носами», залежних від 
алкоголю, і взагалі – Ісус лікує 
будь-яку гріховну залежність, 
і найголовніше – дарує нове 
життя.

Тепер, з милості Божої, я 
служу й поклоняюся Богові 
разом із братами й сестрами 
Церкви християн віри Єван-
гельської (село Струсів). В 
мене є затишний дім. Бог 
подарував мені дружину та 
сина! Оглядаючись назад, 
я можу сказати, що з усіх 
цих жахливих нещасть мене 
врятувала лише милість Божа!

Віталій Хворост, с. Струсів, 
Тернопільщина
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ІСУС ПОДАРУВАВ МЕНІ ЖИТТЯ Й СВОБОДУ!

СПРАВЖНЯ ВІРА

Багато років тому в Америці сталася 
сенсація. Один чоловік протягнув 
линву через Ніагарський водоспад. 
Потім, утримуючи рівновагу, він пере-
ходив по линві з жердиною в руках з 
одного кінця водоспаду на інший. Без 
жодного страхування він пересувався 
по линві навіть із зав’язаними очима. 
Він виконував безліч різноманітних 
трюків, дивуючи багатьох натхнених 
глядачів. Публіка була в цілковитому 
захваті. Цей чоловік здатен на все!

Одного разу він підійшов до глядачів 
і запитав:

– Хто вірить, що я зможу перевезти 
людину в тачці з одного боку на інший?

Усі почали кричати:
– Я вірю!
– І я також!
– Ми віримо, що ти це зможеш!
Тоді він взяв тачку і сказав:
– Отже, пані й панове! Хто доведе 

мені свою віру і сяде в тачку?
Однак не зважився ніхто.

* * *
Справжня віра – дещо більше, ніж 

логічний висновок. Вона безумовна. І 
щоб потрапити на «той бік», до Бога, 
потрібна справжня віра.

«А без віри догодити Богові 
неможливо, бо треба, щоб той, хто 
приходить до Бога, вірував, що 
Він є, і тим, хто шукає Його, дає 
винагороду» (Євр. 11:6)

ВІРА В БОГА – це не 
споглядання, чи згода з тим, 

що Бог є. Віра – це обов’язково 
дія, це рішучий рух в бік 

Божого Слова, це прийняття 
Благої Звістки в своє серце. 
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МОЄ ПОКАЯННЯ
Більше двадцяти років пройшло 

відтоді, як я приєдналася до однієї з 
християнських євангельських церков, 
що діяла на той час в м. Києві. 
Пам’ятаю, як у січні 1997 р. вперше 
прийшла на служіння до церкви. 
Якими дивними здалися мені люди, 
що радісно співали, прославляючи 
Бога. Багато тоді було для мене 
незрозумілим, незвичним, та все 
ж коли почула заклик до покаяння, 
першою (і як виявилося, єдиною) 
вийшла вперед... На той час мені 
виповнилося усього 22 роки та за 
плечима вже був важезний тягар (не 
по роках): довготривала депресія, 
кількарічна залежність від алкоголю, 
тютюнопаління, психотропних ре-
човин, алкогольна кома, лікування в 

психіатричній лікарні ім. Павлова... 
До того ж я майже не вчилася у школі 
і мала довідку про те, що прослухала 
11 класів.

ТРИ РЕЧІ, ЗА ЯКІ ЩИРО 
ДЯКУЮ БОГУ

Сьогодні є три речі, які я отримала 
завдяки церкві, і за які хочу сказати 
Богові «ДЯКУЮ»:

1. Того ж вечора, після служіння, я 
зрозуміла, що в мене зникло всіляке 
бажання палити, вживати алкоголь чи 
інші психотропні речовини. Господь 
підтвердив Своє слово «…і пізнаєте 
правду, а правда вас вільними 
зробить!» (Івана 8:32). Згодом, 
завдяки Слову, яке я чула на проповіді 
в церкві, я позбулася депресивних 
станів, натомість в серце прийшов 
мир і спокій.

2. Упродовж цих років Бог відкривав 
мені Себе через Своє Слово та 
надприродне відкриття. «…і Я 
полюблю його, і об’явлюсь йому 
Сам» (Івана 14:21). Це укріпило мою 
віру і допомогло вистояти в особливо 
важкі періоди життя.

3. Завдяки церкві та вченню, 
яке отримувала через проповідь, я 
закінчила вечірню школу, отримала 
атестат, вступила до НПУ ім. 
Драгоманова, який успішно закінчила. 
Навчання у виші, системна робота 
над собою, над своїми здібностями 
допомогли у майбутньому працювати 
за покликанням, займатися со-
ціальною роботою з підлітками та 

молоддю, написати шість книжок 
(науково-популярного, історико-
краєзнавчого та інформаційного 
спрямування).

Я продовжую щиро слідувати за 
Ісусом Христом, пізнаючи Божу волю 
для мого щоденного життя.

МОЄ ЧУДО ЗЦІЛЕННЯ
Хочу теж сказати кілька слів про 

рік, що минув… Для мене він став 
особливим не тільки тому, що всі ми 
опинилися в незвичних умовах, а ще 
й тому, що у 2020 році, окрім іншого, я 
пережила своє чудо зцілення від Бога.

Проблеми зі здоров’ям почалися 
ще 11 років тому. За цей час було 2 
операції, пов’язані з порушенням 
гормонального фону, остання у 2017-
му, постійне вживання гормональних 
препаратів... В серпні цього року 
лікарі знову ставлять діагноз, дають 
направлення на операцію, якої, за 
їх словами, уникнути неможливо. 
Лікарка попередила, що вичікувати 
не варто, бо вже за кілька днів 
без виклику швидкої я не зможу 
обійтися. Почала молитись. Під час 
молитви відчула, що Бог спонукає 
мене молитися за зцілення, за те, що 
цього разу я обійдуся без хірургічного 
втручання. За кілька днів хвороба 
загострилася і протягом наступного 
тижня я вже майже не могла ходити. 
Було важко не тільки фізично, але й 
морально, проблеми одна за одною 
навалювалися з усіх сторін. Та все 
ж, не дивлячись на це, весь час я 

відчувала Його присутність.
Одного дня, насилу піднявшись з 

ліжка, я почала не просто говорити 
до Бога, а славити й хвалити Його 
(у своєму християнському житті 
я вже переживала силу хвали й 
прославлення, була зцілена від 
доброякісної пухлини й сильного 
опіку). Чудо сталося вже за якусь мить, 
коли відчула, що в серце прийшов 
спокій, біль в тілі ніби стихнув і я 
змогла розігнутися і трохи ходити...)).

За кілька днів я приїхала до 
Київської міської клінічної лікарні №6, 
щоб пройти додаткове обстеження 
перед операцією. Під час обстеження 
лікарка подивилася на направлення 
та вказаний у ньому діагноз (минув 
майже місяць), також на фото, яке 
світилося у неї на моніторі, а потім 
повідомила, що всі показники в нормі, 
показань для хірургічного втручання 
немає, вона виглядала розгубленою… 
Операцію скасували.

В 63 розділі книги пророка Ісаї є 
дуже прості, але сильні слова, які 
передають серце і відношення нашого 
Бога: «В усілякій скорботі їх Він не 
залишав їх…». І, навіть проходячи 
через пекельну долину, через відчай 
і біль, я відчувала Його обіцяну 
присутність.

«…як він Мене кликатиме, то йому 
відповім, Я з ним буду в недолі, врятую 
його та прославлю його, і довгістю 
днів Я насичу його, і він бачити буде 
спасіння Моє!» (Псалом 90:15-16).

Світлана Яременко, церква ХВЄ 
«Спасіння», м. Вишневе, Київщина

«…І ПІЗНАЄТЕ ПРАВДУ, А ПРАВДА ВАС ВІЛЬНИМИ ЗРОБИТЬ!»

Одного разу на вулиці 
я помітив російську 
жінку-офіцера. 

Я підійшов до неї й 
сказав: «Я знаю, що 
неввічливо звертатися 
на вулиці до незнайомої 
жінки, але я – пастор і 
мої наміри щирі. Я хочу 
розповісти вам про Хри-
ста».

«Ви любите Христа?» 
– вигукнула вона. «Так! 
Всім серцем». Вона кину-
лася до мене в обійми й 
розцілувала. «Я відчував 
себе дуже ніяково, адже 
я був пастором. При-
йшовши до тями, я по-
чав відповідати на її 
обійми, сподіваючись, 
що люди навколо поду-
мають, що ми – родичі. 
Вона вигукнула: «Я теж 
люблю Христа!» Я за-
просив жінку додому і 
з подивом дізнався, що 
вона нічого не знала про 
Христа, зовсім нічого, 
крім Його імені. І все ж 
вона любила Його. Їй 
було невідомо, що Він 
був Спасителем, а також 
що саме означало сло-
во «спасіння». Не зна-
ла вона й того, де жив і 
помер Христос. Вона не 
чула ні про Його вчен-
ня, ні про життя, ні про 
служіння. Вона була для 
мене феноменом: як 

можна любити когось, 
знаючи тільки його ім'я?

Коли я висловив 
жінці своє здивуван-
ня, вона пояснила: «У 
дитинстві мене вчили 
запам'ятовувати по кар-
тинках. Наприклад, «А» 
– це «автобус», «Б» – це 
«вежа», а «В» – це «ва-
гон».

Коли я перейшла в 
старші класи школи, 
нас вчили, що наш свя-
тий обов'язок – захища-
ти свою комуністичну 
батьківщину. 

Нас виховували в дусі 
комуністичної моралі. 
Однак я не знала, що 
позначають слова «свя-
тий обов'язок» і «мо-
раль». Мені потрібна 
була асоціативна 
картинка. Я зна-
ла, що наші пред-
ки асоціювали з 
іконами все пре-
красне, гідне пова-
ги та поклоніння. 
Моя бабуся, на-
приклад, завжди 
схилялася перед 
зображенням, яке 
називала Хри-
стом. Я полюбила 
це ім'я. Воно ста-
ло таким близь-
ким для мене! 
Лише тільки саме 
звучання цього 

імені наповнює мене 
радістю».

Коли я слухав її сло-
ва, то пригадав вірш із 
послання до Филип'ян, 
2:10, в якому говорить-
ся, що перед ім'ям Ісуса 
схилиться кожне коліно. 
«Можливо, на якийсь 
час антихристу і вдасть-
ся стерти з лиця землі 
знання про Бога. Однак 
в самому імені Ісуса – 
сила, здатна привести 
людину до світла.

Вона прийняла Хри-
ста в моєму домі, і тепер 
Той, ім'я Якого вона так 
любила, живе в її серці».

Річард Вурмбранд
Уривок з книги «Пытаемы за 
Христа»: ювілейне видання 

до 50-річчя виходу у світ

Я ТАКОЖ ЛЮБЛЮ ХРИСТА!

Ця дивна фотографія зроблена в 
Сирії в 1889 році. На фото зображені 
дві людини – сліпий мусульманин 
Мохаммед і паралізований карлик, 
християнин Самір. Історія життя 
цих людей могла б здатися прит-
чею, якби не була правдою.

Сьогодні вже ніхто не знає, як 
звела доля мусульманина Мохам-
меда, який втратив зір, і христия-
нина Саміра, який народився кар-
ликом і був розбитий паралічем. До 
нашого часу дійшло лише те, що 
обидва вони були сиротами й жили 
під одним дахом.

Самір залежить від Мохаммеда, 

тому що тільки з його допомогою 
має можливість пересуватися по 
вулицях міста. Сам же Мохаммед 
також потребує допомоги карлика, 
і за допомогою його очей здатний 
ходити по місту, огинаючи пере-
шкоди. Обидва були сиротами і 
об’єднали свої сили, щоб вижити в 
цьому жорстокому світі.

Відносини між Саміром і Мохам-
медом нагадують нам про те, якою 
була Сирія недалекого минулого – 
державою, в якій було місце пред-
ставникам усіх народів і конфесій. 
Союз Саміра і Мохаммеда – наоч-
ний приклад того, як люди різної 
національності, віросповідання і 
можливостей можуть знаходити 
спільну мову і допомагати один од-
ному. 

Джерела: Kulturologia.ru 
factroom.ru/istorii-iz-zhizni/samir-

and-mohammed

«ОЦЕ МОЯ ЗАПОВІДЬ, ЩОБ ЛЮ-
БИЛИ ОДИН ОДНОГО ВИ, ЯК Я 

ВАС ПОЛЮБИВ!» (Ів. 15:12)

ІНТЕЛІГЕНТ – це людина, 
яка думає про людей краще, 
ніж вони думають про неї.

ПЕСИМІСТ – це людина, 
кращі роки якої проходять в 
очікуванні гірших часів.

ФАНАТИК – це людина, 
здатна виколоти вам очі 
заради вашого прозріння. 

Борис Крутієр, письменник, лікар
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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 з повною вірою приймаю спасіння в 
ім’я Ісуса Христа. Амінь.

Газета «ЖИВА НАДІЯ» друкується 
за добровільні пожертвування, 
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Сьогодні немає часу, 
завтра не буде сил, а 
післязавтра може не 

стати нас... 

ПОСПIШИ 
ПРИМИРИТИСЯ 

З БОГОМ!

ВИХІД Є! 

СПІШИ 
ДО ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЇ! 

НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙСЯ 
НАОДИНЦІ ЗІ СВОЇМИ 
ПРОБЛЕМАМИ! 

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

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ

ГРІШНИКА

ШЛЯХ ДО ПРИМИРЕННЯ 
З БОГОМ ЛЕЖИТЬ ЧЕРЕЗ 

ПОКАЯННЯ В ГРІХАХ В ІМ’Я 
ІСУСА ХРИСТА

4У минулому люди ризи-
кували життям, щоб читати 
Біблію. Сьогодні ти ризикуєш 
життям, якщо її не читаєш.
4Біблія, як парашут. Вона 

не принесе ніякої користі, поки 
закрита.

4Не відкривайте своє серце 
людині, яка не відкриває Біблію.
4Шкода, що інструкцію ми 

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

4Скаржитися на те, що 
Бог мовчить, коли твоя Біблія 
закрита, рівносильно скаргам, 
що ти не отримуєш СМС-
повідомлення, коли твій телефон 
вимкнений.
4Біблія може поранити 

тебе правдою, але вона ніколи 
не буде заспокоювати тебе 
брехнею.
4Пил на Біблії – «іржа» на 

серці.

4Біблія – це ковадло, об яке 
розбилися молотки скептиків.
4Або Біблія утримає нас від 

гріха, або гріх утримає нас від 
Біблії.
4Яка велика кількість ре-

цептів різноманітних напоїв 
у світі, але найкориснішим 
напоєм вважається проста 
вода. Яка велика кількість 
книг у світі, але наймудрішою 
була, є і буде Біблія!

ПРО БІБЛІЮ ЩОБ ВИЗНАЧИТИ 
БРЕХНЮ,

ПОТРІБНО ДОБРЕ 
ЗНАТИ ІСТИНУ!

Всі релігії – це сходи, які людина 
будує, щоб досягти неба, але 
християнство – це сходи, які 

Бог спускає з небес на землю, і 
по цих сходах до нас приходить 

Христос. © Олександр Мень

БЕРЕЗОВА РУДКА: 10:00, 
вул.Центральна,49, церква 
«Свята Трійця»

БІЛИКИ Кобеляцького р-ну: 
12:00, вул. Пристанційна, 46,
церква «Благовісник», 
тел. 099-3661-901

ВЕЛИКА КРУЧА: 17:00, вул 
Героїв майдану, 107, тел.067-
2686-169 Богдана

ВІКТОРІЯ: 10:00, вул. 
Жовтнева 18, тел.096-6688-
039, Микола

ВИЩИЙ БУЛАТЕЦЬ: 15:30 
вул.Вишнева 3а
Церква «Святої Трійці» 
тел.0968516517 Анатолій 

ВИШНЯКИ: 13:00 
Тел 098-8773-563, Сергій 

ВОЙНИХА:  15-00
вул. Дружби, 2

ВОРОНЬКИ: 15:00, вул.
Перемоги, Дім молитви

ГАДЯЧ: 10:00, вул. 
Вокзальна, 1-а

ГРАДИЗЬК: 10:00,
вул. Проектна, 23,
ЦЕРКВА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

ГРЕБІНКА: 14:00,
вул. Є.Гребінки,52,
Церква «Жива надія»

ДЕЙМАНІВКА: 12:00,
вул. Заудайська 22, 
Церква «Жива надія» 
Тел.0672562704, Микола

ДЕМИДІВКА: 10:00,
вул.Перемоги 80. 
тел.097-8990-193

ДИКАНЬКА: 10:00,
вул. Козацька, 11-а,
Церква «Відродження»
Тел.066-7724-360, Василь

ДУХОВЕ: 18:00
вул. Центральна, 49
Тел.096-7512-007

ГЛОБИНЕ: 10:00 та 17:00, 
вул. Четверікова, 5,
Дім молитви, Церква ХВЄ 

ЖУКИ (Полтавський р-н),
вул Кооперативна 22а  т.066-
5189-680  Василь Іванович

ЗІНЬКІВ: 15:00, вул. Гоголя, 
33, Церква  «Віфанія»

КАРЛІВКА: 9:00,
вул. Героїв Крут, 2

  КОБЕЛЯКИ: 9:00, вул. 
Касьяна 43/16, Церква Святої 
Трійці, тел. 099-3661-901

КОТЕЛЬВА: 11:00, вул. 
Полтавський шлях, 251, 
церква «Нове життя»

КРЕМЕНЧУК: 15:00, вул.
Якова Петруся, 104,
церква «Віфанія»

ЛАЗІРКИ:  15:00
вул Центральна 38,
тел. 097 624 30 48, Богдан

ЛОХВИЦЯ: 10:00,
вул.Шкільна, 8.

ЛУБНИ: 10:00,
вул. Драгоманова 33,
Церква «Ковчег»

МАЛЮТИНЦІ: 10:00,
вул. Садова,18,
Церква «Христос для всіх»

МАШІВКА: 15:00,
вул. Нестерця, 8, 
Церква «Христа Спасителя»

МИНІВКА: 10-00
вул. Гідності, 39

МИРГОРОД: 10:00,  вул. 
Гоголя, 159, євангельська 
церква «ЖИВА НАДІЯ»

НИЖНІЙ БУЛАТЕЦЬ: 
вул. Садова 1а
Щочетверга о 17:00. Тел.097-
092-1670, Ілля

НОВАКИ, Лубенський р-н: 
10:00, вул. Щербаня, 13, 
Дім молитви, тел. 050-160-
2909, В’ячеслав 

НОВІ САНЖАРИ: 10:00, 
вул. Ветеринарна, 2
Церква «Нове життя»
тел. 095-1677-852

ОБОЛОНЬ: 10:00, 
вул. Котляревського, 9а, 
Дім молитви, тел.098-4874-
724, Василь.

ОЛЕКСАНДРІВКА: 12:00, 
вул. Свободи 40. Дім молитви

ОПІШНЯ: 15:00,
вул. Партизанська, 45, церква 
«Відродження»

ОРЖИЦЯ: 9:00, вул. 
Центральна, 87, церква 
«Ковчег» 

ПИРЯТИН: 9:00, пл. Героїв 
майдану, 16, Дім молитви

ПОЛТАВА: 10:00,
бульвар Богдана 
Хмельницького, 19, 
Церква «Нове життя»

ПОЛТАВА: 10:00, 13:00
вул. С. Петлюри 63, 
церква «Хліб життя»
тел.096-260-7465, Сергій 

ПОЧАЇВКА: 9:00, 
вул. Лесі Українки 35а,  Церква 
«Ковчег» 

ПУСТОВІЙТОВО: 14:00, 
вул.Матросова, 55, 
тел.067-3024-664 Олексій 

РЕШЕТИЛІВКА: 10:00, 
вул. Горького, 105-а

САДКИ (Кременчуцький р-н): 
10:00, Церква Святої Трійці

САСИНІВКА: 10:00,
вул. Миру 110. Тел. 099-2467-
311, Костянтин 

СЕМЕНІВКА: 13:00, 
вул.Воїнів-інтернаціоналістів,6
Дім молитви

СЕМ’ЯНІВКА (Кротенки): 
10:00, вул. Центральна, 66. 
Дім молитви.

СЛАВКИ: 10:00 тел.098-21-
11-501, Іван Якович

 СТАРОАВРАМІВКА: 10:00, 
вул. Зоряна 2а, 
Церква «Світло Надії»
Тел.068-156-8920, Володимир

СУПРУНІВКА: 10:00, вул. 
Соборна 5-б, Дім молитви

тел.063-782-7400, Михайло

УСТИВИЦЯ: 14:00 
вул. Центральна 33 
тел. 097-1238-822, Анатолій

ХОРОЛ: 10:00, вул. Крилова 
16, Церква «Джерело Життя»
Тел. 098-2278-585, Микола

ЧОРБІВКА: 10:00,  
Церква «Христа Спасителя» 

ЧОРНУХИ: 10:00, вул. 
Сковороди, 11, Дім молитви
тел.050-661-8022, Сергій

ШЕПЕЛІВКА: 14:00,
вул.Залізнична 6,
тел.097-2436-083, Руслан 

ШИШАКИ: 9:00, вул. 
Корніліча, 27, Дім молитви
тел. 098-8345-811, Сергій

ШИШАКИ: 13:00, 
вул.Купріяна Тутки,43/12 
церква «Вефіль»
тел.066-313-2578, Євген

ШТОМПЕЛIВКА: 11:00
Тел.096-3145-851, Юрій

ЯРЕСЬКИ: 10:30, 
вул. Коротуна,15, 
церква «Відновлення»
тел.068-384-6213, Євген

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ ЦЕРКВУ
ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОГОСЛУЖІННЯ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЩОНЕДІЛІ

ЗА ВКАЗАНОЮ НИЖЧЕ АДРЕСОЮ:

«ЦЕРКВА БОГА ЖИВОГО – СТОВП І 
ПІДВАЛИНА ПРАВДИ!» (1Тим.3:15)

«ОСВЯТИ ТИ ЇХ ПРАВДОЮ! ТВОЄ 
СЛОВО ТО ПРАВДА!» (Ів.17:17)

«…БО ПРАВДА В ІСУСІ» (Єф.4:21)

СЬОГОДНІ, ЯК ПОЧУЄТЕ 
БОЖИЙ ГОЛОС, НЕ РОБІТЬ 
ЗАКАМ'ЯНІЛИМИ ВАШІ СЕРЦЯ!


