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

Трійця – це третє по величині 
(після Різдва й Пасхи) християнське 
свято, яке відзначається на 
п’ятдесятий день після Великодня.  
Таким чином, Трійця у 2021 р. в 
Україні (за Юліанським календарем) 
припадає на 20 червня, неділю.

У народі Трійцю ще називають 
Зеленими святами. Зазвичай у цей 
день прикрашають храми, будинки 
зеленими гілками дерев. Варто 
зауважити, що головний зміст 
свята Трійці не в зелених гілках 
(це лише людська релігійна традиція). 
Свято Трійці ще називають 
днем П’ятдесятниці, тому що на 
п’ятдесятий день після Свого 
воскресіння Христос послав на 
землю Духа Святого (читаємо 
Євангеліє від Луки, 24:49).

ГОЛОВНИЙ ЗМІСТ 
СВЯТА ТРІЙЦІ

Головний зміст свята Трійці 
полягає в тім, що на учнів Ісуса 
Христа злинув Дух Святий, 
таким чином народилася 
Церква Христова. Цю подію варто 
розглянути докладніше.

Третя Особа Божества, Дух 
Святий, до часу спокути Сином 
Божим людей від гріхів, не міг 
у повноті діяти на землі. Не 
тому, що був безсильний, а тому 
що – святий, а люди – грішні. 
Відтак, по своїй божественній 

природі, святий, чистий Бог не міг 
нічого мати спільного з грішним, 
нечистим. Але завдяки жертві Ісуса 
Христа вимога справедливості 
Божої була цілком задоволена: 
за гріх людства заплачено сповна 
святою (безгрішною) кров’ю Агнця 
– Сина Божого. Тільки така ціна 
була спроможна задовольнити 
справедливість Божу! Через жертву 
Ісуса Христа назавжди зруйнована 
перешкода між святим Богом і 
грішною людиною. Син Божий 
став мостом, що з’єднав грішну 
Землю й святі Небеса. Завдяки 
Його подвигу настав чудовий 
момент, коли Дух Святий прийшов 
на землю, як провіщав про цю 
подію пророк Йоіл задовго до 
цього: «І буде останніми днями, 
– говорить Господь, – Я виллю 
від Духа Мого на всяке тіло...» 
(Біблія, книга Йоіля, 3:1). Ісус Христос 
бажав, щоб швидше це сталося. 
Перед Своїм вознесінням Він 
попередив учнів: «Не відлучайтеся 
з Єрусалима, а чекайте обітниці 
Отця, про яку ви чули від Мене.., ви 
через декілька днів будете охрещені 
Духом Святим... Ви приймете силу, 
як Дух Святий злине на вас, і ви 
будете Моїми свідками...» (Дії, 1:4,8). 
Учні Христа пішли до Єрусалима і 
чекали здійснення Божої обітниці.

В Діях Апостолів про це записано 
так: «Коли ж почався день П’ят-

десятниці, всі вони однодушно зна-
ходилися вкупі. І раптово зчинився 
шум із неба, ніби буря раптова 
зірвалася, і переповнила ввесь той 
дім, де сиділи вони. І з’явилися їм 
язики поділені, немов би огненні, та 
й на кожному з них по одному осів. 
Усі ж вони сповнились Духом 
Святим, і почали говорити 
іншими мовами, як їм Дух 
промовляти давав» (Дії 2:1-4). Слід 
зазначити, що разом з апостолами 
хрещення Духом Святим отримали 
й деякі жінки, а також Марія, мати 
Ісуса (Дії, 1:14). Цей момент повністю 
перекреслює твердження деяких 
релігійників, які обожнюють Марію. 
Це була проста жінка, котра також 
потребувала Духа Святого.

Під час зішестя Духа Святого 
зчинилися «мовби буря» і був 
«мовби вогонь» – ці порівняння 
в межах людського розуму. Тому 
потрібно розуміти, що то не були 
фізичні явища, як дехто це трактує. 
Дух Святий з такою величезною 
силою вперше злинув на землю, 
тому й відбувся такий шум.

ІНШІ МОВИ – 
ОЗНАКА ХРЕЩЕННЯ 

ДУХОМ СВЯТИМ
Коли учні прийняли Духа 

Святого, була така фізична ознака 
– говоріння іншими, новими 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЦЕРКВИ 
ХРИСТА! ТРІЙЦЯ, П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ

«Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас,
і Моїми ви свідками будете...» 

Дії 1:8

ЩО КРОВООБІГ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА, ТЕ Ж САМЕ
Й ДУХ СВЯТИЙ ДЛЯ ТІЛА ХРИСТОВОГО – ЦЕРКВИ!

ДУХ СВЯТИЙ

Як дозріває в чистім полі
Налитий колос молодий,
Так сповнює мене поволі
Своєю міццю Дух Святий.
Пориви вітру гнуть колосся,
Дощ прибиває до землі.
І вже в ту мить мені здалося:
Тече сльозою сік в стеблі.
Цілюще сонце благодаті
У полудень своїм теплом
Зігріє колоски прим’яті
І випрямить назад стебло.
І Дух Святий поллється в серці,
І буде сповнювати ще.
І не сльоза вже по стебельці,
А сік невпинно потече.
Стрункі, вусаті колосочки
Шепочуться до самих жнив.
Як неба синього шматочки, 
Цвітуть волошки поміж них.
Це краплі Божої любові
У полі нашого життя.
Не мислю іншої я долі,
Як тільки – Божеє дитя!
Росою правди вмитись вранці,
Боротись з вітром, що є сил.
І затискати серп у пальцях, 
Щоб вижинати бур’яни.
Зерном багатий буде колос,
Як Дух Святий його зростить.
Нехай пречистий Божий голос
В тобі лунає кожну мить,
Що це життя, як довга нива,
Яку нелегко перейти.
І доля в того лиш щаслива,
Хто став колоссям золотим.

Лариса Козинюк

Продовження на стор. 2

ІСУС ХРИСТОС – 
ТВОЄ ЖИТТЯ!

Стор. 5
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мовами – так, як дає провіщати Дух Святий. Він 
використовує людські вуста й «тайни говорить 
духом» Богові (1Кор.14:2). Читаючи Дії Апостолів, 
ми спостерігаємо, що якраз ця ознака й надалі 
супроводжувала нових послідовників Христа, 
котрі також приймали Духа Святого (Дії,8:17,10:44-
46,11:15-16,19:2-6).

Ознака говоріння іншою мовою під час 
молитви й нині супроводжує тих, хто повністю 
довіряє словам Христа й апостолів, переданих 
нам на сторінках Євангелії! Бог не змінюється, 
для Нього плин часу нічого не вартий – Він поза 
часом. На жаль, змінюються люди, й багато з 
тих, хто називають себе християнами, сьогодні 
відкидають подібне переживання в дусі, хоч 
про це йде мова у Новому Заповіті, зокрема це 
яскраво описано в посланні апостола Павла до 
церкви в Коринті (1Кор., 14 розділ).

ХРЕЩЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ 
– ОДЯГНЕННЯ СИЛОЮ ЗГОРИ

Прийняття Духа Святого з ознакою 
говоріння іншими мовами називають 
хрещенням Духом Святим. Так зазначав 
Христос (Дії,1:5). Ця подія повинна займати одне з 
чільних місць у житті кожного християнина, тому 
що це дає силу для успіху проповіді Євангелії: 
«Ви приймете силу, як Дух Святий злине 
на вас. І ви будете Моїми свідками!» Без 
сумніву можна сказати, що в День П’ятдесятниці 
утворилася Церква Христова, тому це свято ще 
можна назвати днем народження Церкви!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
За браком місця на шпальтах газети 

неможливо докладно зупинитися на всіх місцях 
із Біблії, де написано про хрещення Духом 
Святим. Замало й об’ємної книги, щоб описати 
чудесні переживання, що супроводжували (й 
супроводжують!) Церкву Христову! Тому відкрийте 

особисто для себе 
Біблію й досліджуйте її. 
Якщо Ви покаялися у 
своїх гріхах, прийняли 
водне хрещення, то День 
П’ятдесятниці настане й у 
Вашому житті.

Геннадій Андросов

Закінчення, початок на стор. 1

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ЦЕРКВИ ХРИСТА! Сутність свята Трійці полягає в 

тому, що Бог явив Себе у третій 
іпостасі, зливши Духа Святого на 
апостолів у день П’ятдесятниці. 
Коли Ісус ходив по землі зі 
Своїми учнями, Він багато робив 
добра: навчав, зціляв, звільняв 
людей від демонів, воскрешав 
мертвих, годував хлібом. Учитель 
був сповнений надзвичайною 
любов’ю і Його учням було добре 
з Ним. Але одного разу Ісус сказав 
їм дивні слова, значення яких 
було важко збагнути: «Я істину 
говорю вам: краще для вас, 
щоб Я пішов; бо якщо Я не піду, 
Утішитель не прийде до вас; 
а якщо піду, то пришлю Його 
до вас» (Ів.16:7). Що це значило? 
Коли, наприклад, Христос був у 
Єрусалимі, Він не міг одночасно 
бути у Віфанії. Бувши в одному 
місці, в іншому Його в той же 
самий час не було. Учням було 
добре з Ним, але комусь десь 
було погано. Ісус не міг бути 
одночасно у всіх місцях, адже 
був у людському тілі. Після Свого 
воскресіння Христос упродовж 
40 днів являвся апостолам, яких 
вибрав і говорив про Царство 
Боже. Одного разу, зібравши їх, 
Він сказав: «Не відлучайтеся з 
Єрусалиму, а чекайте обітниці 
Отця, про яку ви чули від Мене. 
Бо Іоанн хрестив водою, а 
ви через кілька днів будете 
охрещені Духом Святим» (Дії 1:4-
5).  Апостоли так і вчинили.

«Коли ж настав день П’ят-
десятниці, всі вони були 

однодушно разом в одному 
місці. І несподівано зчинився 
шум з неба, ніби буря раптова 
зірвалася, та й наповнила весь 
дім, де вони знаходились. І 
з’явились їм розділені язики, 
неначе вогненні, і осіли по 
одному на кожному з них. Всі 
ж вони сповнились Духом 
Святим  і почали говорити 
іншими мовами, як Дух їм 
давав провіщати» (Дії 2:1-4). 

Про цю обітницю Господь 
говорив ще за сотні років до її 
виконання через пророка Іоіля: 
«І буде в останні дні, говорить 
Господь, зіллю від Духа 
Мого на всяку плоть, і будуть 
пророкувати сини ваші й дочки 
ваші, і юнаки ваші будуть 
бачити видіння, і старцям 
вашим сни будуть снитися, і на 
рабів Моїх і на рабинь в ті дні 
зіллю від Духа Мого і будуть 
пророкувати» (Іоіль 3:1-2). 

Ця обітниця виконалася на 
п’ятдесятий день після Хрис-
тового воскресіння – у день 
П’ятдесятниці. Господь зіслав 
Духа Святого на апостолів. І 
нині Господь хрестить Духом 
Святим тих людей, які вірять в 
Ісуса і щиро каються у гріхах, які 
мають серце, спрагле по правді 
та покірне Богу. 

СЛАВА ГОСПОДУ 
ЗА ЦЮ ВЕЛИЧНУ 

ОБІТНИЦЮ – ЗА ДУХ 
СВЯТИЙ!

Нині Дух Святий є на усій землі 
одночасно, тобто Господь Духом 
Святим перебуває скрізь і Він 
приходить до тих, хто Його кличе; 
туди, куди Його запрошують і 
чекають. Написано: «Кожен, 
хто покличе Ім’я Господнє – 
спасеться».  Незалежно від того, 
де покличеш, головне – поклич – і 
спасешся. 

* * *
Шановний читачу, якщо ти 

спасенний і Христос живе у 
твоєму серці – іди й розкажи 
іншим, що зробив для тебе Ісус. 
Скажи невільникам гріха, тим, 
хто страждають від алкоголю, 
наркотиків, непрощення, злоби;  
тим, хто пов’язані іншими 
гріховними пристрастями – скажи 
їм, що є звільнення, є порятунок в 
Ісусі Христі. Силою Духа Святого 
Бог сильний зруйнувати всяке 
ярмо гріха та неволі. 

А для тих, хто ще не прийняв 
Ісуса у своє серце, я раджу 
якнайшвидше це зробити. 
Не легковажте своїм життям! 
Прийдіть до Ісуса із щирим 
покаянням і Він вам дасть 
нове серце, нову природу, Він 
наповнить вас Духом Святим, 
Він вас утішить, Він допоможе 
вам пройти життєвою дорогою у 
вірі й досягнути вічності з Ним. 
Господь пообіцяв бути завжди 
з нами, якщо ми будемо з Ним. 
Нехай Господь вас благословить 
зробити правильне рішення, аби 
жити з Богом. 

Ростислав Боришкевич

СУТНІСТЬ СВЯТА ТРІЙЦІ

Через десять днів після 
Вознесіння, або на п’ятдеся-
тий день від Пасхи, христи-
яни відзначають день Святої 
Трійці, чи П’ятдесятницю. 
В народі ці дні називають 
«зеленими святами». Чи 
має така назва євангельську 
основу? 

Своїм коментарем з цього 
приводу  поділився Ростислав 
Боришкевич, директор місії 
«Добрий самарянин» (м. 
Рівне): «Євангеліє про Зелені 
свята нічого не говорить. Я 
не знайшов, щоб Ісус казав: 
«Чекайте, прийде Зелене 
свято...». Христос говорив: 
«Чекайте обітниці Отця 
Мого». Традиція прикрашати 
зеленню оселі, подвір’я і 
таке інше запозичена із язич-
ницьких обрядів, нібито це 
відганяє злих духів. Та згідно 
з Євангелієм хочу запевнити 

вас, дорогі читачі, злі духи 
не бояться зелені. Диявол та 
злі духи бояться імені Ісуса 
Христа, Його пролитої крові і 
тих, хто наповнений Святим 
Духом. Христос сказав одного 
разу Своїм учням: «Ось даю 
вам владу наступати ... на 
всю силу ворожу...» (Лк. 10:19). 
Отож, лише Іменем Ісуса 
Христа ми можемо наступати 
на всі злі сили, при умові, що 
віримо Господу і живемо свято, 
згідно з Божими заповідями. 
Пам’ятаймо: Євангеліє Ісу-
са Христа і християни, які 
живуть згідно з ним, нічого 
спільного не можуть мати з 
язичницькими обрядами».

Отже, традиція називати 
це свято «зеленим» пішла 
від язичників. У давнину 
на ці ж дні припадали 
зелені свята (так звана 
клечальна неділя), які тісно 

переплетені з язичницькими, 
дохристиянськими віруван-
нями. Тиждень перед святами 
називався русальним, бо в ці 
дні нібито можна було всюди 
зустріти русалок (мавок), які 
жили у водоймах, у лісі, на 
лузі чи в полі.

Обряди поклоніння дере-
вам (творінню, а не Творцю!) 
збереглися в українців у 
звичаях і до сьогодні – 
ставити на Трійцю клечання 
у вигляді берізок, кленів і лип 
на подвір’ях, розвішувати 
гілки дерев на стріхах, 
стелити долівки запашними 
травами, духмяним зіллям 
заквітчувати вікна, стіни. 
Існує така версія, що це 
нібито символ життєдайної 
сили Духа Святого, але в 
Писанні ми про це нічого не 
знаходимо. Звідки пішли ці 
традиції? Яка спільність їх зі 
сходженням Духа Святого?

ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Якому духу ви служите, 

прикрашаючи свої домівки 
клечальними деревами та 
зеленню? Що це за ритуал ви 
робите і звідки його корені? 
У Святому Письмі жодним 
словом не обмовлено, що 
так потрібно робити. Якщо ми 
вважаємо себе християнами, 
то живімо згідно зі Словом 
Божим, а не за язичницькими 
обрядами.

А символом життєдайної 
сили Духа Святого є не 
зелень, не папороть чи 
лепеха, а нове життя:

– Коли навколишні люди 
бачать в тобі плоди духа.

– Бачать, з якою любов’ю 
ти ставишся до ближніх.

– Бачать мир у твоїй 
душі, який не залежить від 
обставин.

– Бачать у твоїх очах щиру 
радість, яку не затьмарює 
успіх друзів.

– Бачать довготерпіння 
твоє, коли ти виконуєш якусь 
роботу.

– Бачать, з яким ми-

лосердям ти ставишся до 
нужденних і знедолених.

– Бачать, з якою лагідністю 
ти спілкуєшся з домашніми 
своїми.

– Бачать, з якою вірою 
ти йдеш вперед і як вона 
віддзеркалюється у твоєму 
житті.

– Бачать, якою стриманістю 
ти відповідаєш на образи чи 
докори та з якою добротою 
ти допомагаєш тим, хто цього 
потребує.

Зелень зів’яне і пере-
твориться на суху траву, яку 
доведеться викинути через 
деякий час, а плоди духа 
цвістимуть і приноситимуть 
приємний аромат людям 
навколо. Час не владний 
над ними. Ось до чого нам 
потрібно прагнути, не до 
прикрашень видимих, не до 
язичницьких обрядів, а до 
того, що вічне, до того, чого 
хоче від нас Бог!

Богдана Пасічник

ДЕНЬ П’ЯТДЕСЯТНИЦІ – ЦЕ НЕ «ЗЕЛЕНІ СВЯТА»
Трійця (День П’ятдесятниці) – свято, яке у розумінні 

пересічних жителів України звелося суто до посвячення 
зеленого гілля у церкві. Чи це так повинно бути? Читайте 
у цій статті. 

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 ЄВАНГЕЛІЇ ДО СВОГО СЕРЦЯ!
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ДО ЧИСТОГО СЛОВА БОЖОГО!
Під час стихійного лиха, повені, коли цілі села й 

міста (тисячі будинків) опиняються у воді, у чому, 
найперше, мають потребу люди, що потерпають 
від повені? Хоч навколо них скрізь вода, саме у 
воді вони мають першочергову потребу. Рятівники 
одразу доставляють людям із зони повені воду. 

Люди, які зазнали катастрофи в океані, морі, 
у чому насамперед мають потребу? У воді. Тож 
навколо них, скільки сягає око, скрізь сама вода? 

Так, у морі-океані навколо вода, але солона, й 
при повені навколо вода, але брудна. Люди мають 
потребу в чистій воді. 

Тварина може втамувати спрагу з якоїсь калабані, 
а людина, вживши таку воду, отримає отруєння. 
Людина – таке творіння, що їй, щоб жити, потрібно 
пити чисту воду, без шкідливих домішок. Їй потрібна 
прісна і чиста вода, без хвороботворних бактерій. 

У духовному змісті так само: людині потрібне 
чисте Слово Боже. Недарма апостол Петро записав 
до нас такі слова: «Як новонароджені немовлята 
полюбіть чисте словесне (щире) молоко, щоб 
від нього зрости на спасіння» (1Петра,2:2). 

Домішки до Слова Божого шкідливі для душі: 
«Мертві мухи псують та зашумовують оливу 
мироварника…» (Еклезіяст, 10:1). Народна 
мудрість каже: «Ложка дьогтю псує бочку меду». 

У чому парадокс? Навколо багато води, а пити 
не можна. Раніше, ще років 40 назад, пригадую, як 
в дитинстві міг напитися в прямому змісті з копитця, 
в якому зібралася дощова вода. Зараз після такої 
процедури станеш «козенятком». Іншими  словами: 
пити з калюжі смертельно небезпечно. Духовний 
парадокс сучасності: навколо маса духовної 
поживи, але є небезпека, що в ній шкідливі домішки. 
Власне кожна духовна книга чи проповідь містить 
певні домішки. Одні – багато, інші – менше. Але тій 
людині, що слухає, треба пропустити інформацію 
через свій духовний фільтр. Як воду очищують, 
пропускаючи через декілька фільтрів, так само 
й людині важливо будь-яку інформацію спочатку 
пропускати через фільтр. 

Ап. Павло пише до церкви: «Дивуюся я, що ви 
так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав 
Христовою благодаттю вас, на іншу Євангелію, 
що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять, 
і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але 
якби й ми або Ангел із неба зачав благовістити 
вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде 
проклятий!» (Гал.1:6-8). 

«Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я 

вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і 
стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам’ятаєте, 
яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви 
ввірували не наосліп» (1 Кор. 15:1-2).

Ці два вірші підкреслюють важливість Слова 
Божого, переданого нам саме в Євангелії (Новому 
Завіті). Апостол проповідував Слово Боже церкві, а 
потім через деякий час довідується, що християни 
відхилилися від цього Слова, що він їм передав 
не як своє слово, а як Слово Боже: «Тому то й ми 
дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши 
почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як 
слово людське, але як правдиво то є Слово 
Боже, що й діє в вас, віруючих» (1Сол.2:13).

ЕТАЛОН, СТАНДАРТ – СЛОВО БОЖЕ, 
ПЕРЕДАНЕ НАМ НА СТОРІНКАХ 

ЄВАНГЕЛІЇ.   
Цей духовний фільтр, через який ми повинні 

пропускати будь-яку інформацію, яка претендує 
на істину – чисте Слово Боже, Євангеліє Господа 
нашого Ісуса Христа. Провідник – Дух Святий і 
наша очищена совість. 

Тож одна Біблія, чому стільки перекручування? 
Чому стільки різного розуміння, тлумачення? 

Мовби одне Слово, а стільки конфесій, 
церков… І буває, що одні віддають 
анафемі інших, які не так, як вони, Богу 

поклоняються і розуміють Євангеліє. Саме так. А 
все починається з малого: духовний керівник десь 
не попильнував, проігнорував голос Духа Святого, 
совісті; послухав людину (як цар Ахав слухав 
свою нечестиву жінку Єзавель), побоявся, показав 
слабкодухість, побачив матеріальну вигоду і 
прийняв позицію можновладця, який відхилився 
від істини. Кажуть в народі так: хто платить, той 
музику замовляє. Так буває і в церкві, коли вчителі 
Слова Божого залежать від тих, хто спонсорує їхню 
працю. Хтось шукає першості, тримається за владу, 
любить гроші, звідси виникають розбіжності, хтось 
піддався тілесним пожадливостям, і відповідно йде 
на компроміс із гріхом, і Слово Боже вже теше під 
себе, щоб виправдати свій гріх.

Упродовж століть накопичилася маса відхилень. 
Тому нині час повернутися до «чистого молока» 
– Слова Божого. Все важливо звіряти зі Словом 
Божим. 

Нині такий час, коли люди виберуть вчителів, 
які будуть лестити їхньому слуху, іншими словами 
– такі вчителі будуть говорити приємні, ліберальні 
речі, що Бог є тільки любов, а натомість не 
вказуючи на гріхи, не називаючи гріх гріхом. 
Наприклад, той же гомосексуалізм. Вже є випадки, 
коли священнослужителя, який відкрито назвав це 
гріхом і тим, що неприпустимо в церкві, запроторили 
до в’язниці. Розлучення, які вже давно заполонили 
цей світ, а тепер – й церкви, коли по декілька 
раз розлучаються саме християни й повторно 
вступають у шлюб, і понад це – такі люди займають 
перші місця в церквах, на служіннях. Члени церкви 
тримають форму, натомість втративши суть. «А 
що, все ж нормально? Он як гарно співають, 
проповідують, а як голосно і доладно моляться!» 
Та варто пам’ятати: щоб спотворити Божу істину 
достатньо невеличкої брехні (однієї дохлої мухи, 
однієї ложки дьогтю).

«Та Син Людський, як прийде, чи Він на землі 
знайде віру?...» (Лук.18:8). 

Парадокс буде в тім, що будуть церкви і ті, хто 
називають себе християнами, але від Бога може 
пролунати вирок: «Я ніколи не знав вас... Відійдіть 
від Мене, хто чинить беззаконня!» (Мт.7:23). 

Тому, доки є час (який збігає в геометричній 
прогресії!), стараймося усім оберемком, потугою 
ретельно виконати не свою, а Божу волю, не людські 
передання і традиції, а Слово Боже, щоб Господь 
під час Свого приходу сказав нам такі слова: 
«Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був 
вірний, над великим поставлю тебе, увійди до 
радощів пана свого!» (Мт.25:21). 

Геннадій Андросов

НИНІ ЧАС ПОВЕРНУТИСЯ 

«А слово Господнє 
перебуває вічно!

А це те слово, яке 
сповіщене вам у 

Євангелії!» 1Петра 1:22

ЩОБ ВИЗНАЧИТИ БРЕХНЮ,

ПОТРІБНО ДОБРЕ 
ЗНАТИ ІСТИНУ!

«І ти знаєш з дитинства 
Писання святе, що може 
зробити тебе мудрим на 
спасіння вірою в Христа 
Ісуса. Усе Писання Богом 
надхнене, і корисне до 
навчання, до докору, до 
направи, до виховання в 
праведності, щоб Божа 
людина була досконала, 
до всякого доброго діла 

готова» 2Тим.3:15-17
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ПЕРШІ КРОКИ ДО 
БОГА

Все життя, скільки себе 
пам’ятаю, вірила, що Бог 
є, та насправді Його зовсім 
не знала. У нашій сім’ї про 
Бога ніхто не говорив. Тільки 
прабабця Меланка на моє 
прохання продиктувала ме-
ні молитву «Отче наш». Я 
записала цю молитву на 
листочку, згодом вивчила на-
пам’ять і повторювала часто, 
але скоріше як оберіг від 
чогось недоброго.

В час навчання в виші 
вперше пішла в православний 
храм помолитися перед за-
хистом дипломних робіт. 
Зупинилася перед іконою, 
на якій був зображений Ісус 
Христос. Раптом в моїй голові 
промайнула думка, що Бог 
не на іконі, а на небі. Тоді 
я, заплющивши очі, стала 
молитися Богу, Який на небі, 
просила про допомогу на 
захист диплома, а ще додала, 
щоб Він зробив по Своїй волі. 
Навіть не знаю, звідки взялася 
ця молитва і розуміння, що 
є Божа воля, яка може бути 

відмінною від мого бажання. 
Диплом я таки захистила, ще 
й на відмінно!

В ті дні, проживаючи в 
гуртожитку, «випадково» знай-
шла християнську брошурку, 
в якій був приклад молитви 
покаяння. Наодинці з Богом 
покаялася у своїх гріхах. Це 
був далекий 1994 рік. Але до 
мого справжнього навернення 
до Бога ще було 11 довгих і 
важких років...

МОЄ ПОКАЯННЯ ТА 
ПІЗНАННЯ БОЖОЇ 

ІСТИНИ 
Самотня, хвора (після 

черепно-мозкової травми зі 
струсом мозку), знесилена 
гріхами та нескінченними 
бідами й проблемами, влітку 
2005 року я переступила поріг 
Дому молитви євангельських 
християн. Цьому сприяли мої 
сусіди-християни, які п’ять 
років підряд запрошували 
мене до церкви, а я весь час 
відмовлялася. Коли ж моє 
життя, так би мовити, дійшло 
до краю, нарешті погодилася.

Стала відвідувати служіння, 

уважно слухаючи, що навча-
ли в церкві проповідники. 
Вперше в житті почула про 
що оповідає Біблія. Нарешті 
мені відкрився Господь, я 
усвідомила, що Христос 
страждав за мої гріхи! Я 
зустріла Того, Кого все життя 
шукала, мого Ісуса Христа! 
Його любов, прощення, ми-
лосердя, довготерпіння – все 
це торкнулося мого серця, і 
я відповіла Йому покаянням 
у своїх гріхах та вступила 
в Заповіт Бога через водне 
хрещення.

В Домі молитви я відчувала 
себе як вдома, так мені було 
добре в зібранні віруючих! 
Дуже полюбила Боже Сло-
во! Читала його з таким ба-
жанням, з такою жагою! На 
той час мені було 35 років.

ХРИСТОС – 
СПАСИТЕЛЬ
І ЦІЛИТЕЛЬ!

Травма голови, яка сталася 
в 1993 році, постійно давала 
про себе знати. Важко було 
працювати на роботі за ком-
п’ютером. На рік по 2-3 рази 
лежала в лікарні. Та навіть в 
такі дні йшла до церкви, після 
чого знову спішила до лікарні 
та, як уміла, розповідала 
хворим про Божу любов.

Пройшло два роки після 
мого навернення до Бога. 
Раптом я помітила, що моя 
голова вже не болить! Мило-
сердний і люблячий Отець 
Небесний зцілив мене! 
Слава і подяка моєму Богу! 
Так мені відкрився Господь 
не лише Спасителем, а й 
Цілителем! Це одне з чудес, 
яке вся моя родина побачила 
в моєму житті.

В НАШІЙ РОДИНІ 
ПОЧАВ ДІЯТИ БОГ!
Через 10 років після 

мого навернення увірувала 
й моя мама, увійшла в 
Заповіт Господа через водне 
хрещення. Хочу додати, 
що декілька років підряд я 
старалася своїми силами 
привести її до покаяння, та 
в мене нічого не виходило. 
Коли ж визнала своє безсилля 
перед Богом, ось тоді Господь 
почав діяти в її серці. Потім 
мама поділилась з віруючими, 
що своїй вірі завдячує Богу і 
свідченням людей, які читала 
в християнських газетах та 
журналах, що я їй приносила. 
Наш Господь діє по-різному, 
бо знає серце людини і як 
до кого підійти.

Родичі стали читати Но-
вий Заповіт, християнську 
літературу, мої вірші, мо-
литися. Увірував мій рідний 
дядько Анатолій, брат мами, 
молився, каявся в гріхах, 
плакав при моїх розповідях 
про Божу любов, отримував 
відповіді на свої молитви й 
радіючи, розповідав мені, що 
Бог його чує. 

МОЄ ОДРУЖЕННЯ
Господь дав мені чоловіка 

Колю, брата по вірі, з м. 
Хмельницький. Я мріяла, як 
ми з майбутнім чоловіком 
будемо служити в церкві: я – 
віршами, а він – проповідями 
Слова Божого. Та Коля у 
своїй церкві служив більше 
фізичною працею, косив 
траву, садив квіти на території 
Дому молитви. А ще він 
брав участь в прославленні 
Господа псалмами, вивчаючи 

їх напам’ять. Але не про-
повідував...

Після шлюбу ми деякий час 
проживали в Хмельницькому 
та через те, що потрібно було 
доглядати мою маму, ми 
повернулися в моє селище і в 
мою помісну церкву. І сталося 
диво! Те, про що я мріяла, 
стало збуватися – мій чоловік 
почав проповідувати! Слава 
Богу! Мрії збуваються, коли 
на них відповідає Господь! 
Дивний наш Бог, у Нього на 
все свій час!

ЩАСТЯ ТІЛЬКИ В 
ІСУСІ ХРИСТІ!

З Господом я вже 16 років! 
Ці роки – найщасливіші 
в моєму житті, хоча вони 
не були безхмарні. Були й 
сльози, й випробування, й 
труднощі, не всі мої молитви 
ще мають відповідь від 
Бога... Та я зрозуміла, що 
найпрекрасніше, що могло 
зі мною статися, відбулося! 
Я примирилася з Отцем Не-
бесним, прийнявши в серце ві-
рою Спасителя Ісуса Христа! 
Я стала дитиною Божою і мій 
добрий Батько веде мене по 
житті, а Дух Святий навчає, як 
правильно жити, догоджаючи 
Богу. Він – вірний, люблячий, 
щедрий, турботливий, чудо-
вий! Я стараюсь ділитися з 
ближніми свідченням про 
Божу славу і любов в моєму 
житті. А Господь моє життя 
розфарбовує прекрасними ко-
льорами! Він – найчудовіший у 
світі Художник! Я щаслива, що 
моє життя в Божих руках!

Надія Горбатюк, 
смт Добровеличківка, 

Кіровоградщина

Надія Горбатюк: «БОГ РОЗФАРБУВАВ МОЄ 
ЖИТТЯ ПРЕКРАСНИМИ КОЛЬОРАМИ»

ЧИ ЗНАЄ БОГ 
ТВОЮ АДРЕСУ?

Коли наша дочка Анна назавжди 
залишила нас, нам було дуже важко. Ми 
з Лусіне, моєю дружиною, потребували 
втішного слова від Бога. Після похорону 
в Німеччині, ми не повернулися до 
Вірменії, а поїхали до Америки. Більшість 
наших родичів живуть там і нам хотілося 
провести з ними якийсь час.

Звичайно, ми шукали й чекали слова 
від Бога, але у нас було відчуття, що в 
наших серцях нічого не відбувається, не 
змінюється.

І ось вночі мені приснився сон, з якого 
я зрозумів, що мені треба їхати в Лас-
Вегас. Я знав, що це місто гріха, але 
подумав, що мені слід попрямувати в ту 
частину міста, де живуть звичайні люди, 
де є багато хороших церков. Однак, на 
наступний день я отримав відкриття, що 
мені треба їхати саме в місто гріха, і саме 
там Господь буде діяти зі мною. Про це я 
розповів Лусіне і вона теж у дусі отримала 
внутрішнє підтвердження цьому.

Я не розумів, чому Бог привів мене сюди, 
адже казино були на перших поверхах всіх 
готелів Лас-Вегаса, одним словом, світ 
гріха! Ми зняли номер в найдешевшому 

готелі. Дружина залишилася в кімнаті, 
а я спустився і почав прогулюватися, 
намагаючись зрозуміти, що всім цим Бог 
хоче сказати мені.

Раптом я помітив чорношкірого чоловіка, 
чистильника взуття. У своєму серці я 
відчув, що потрібно тут зупинитися. 
Стояв довго, поки, нарешті, цей чоловік 
обернувся і помітив мене. Святий Дух дав 
мені зрозуміти, що ця людина повинна 
почистити моє взуття. Відверто кажучи, 
мені було ніяково від того, щоб хтось чистив 
мені взуття. Я подумав, що це всього лише 
моя ідея, але в серці поступово зріло це 
бажання, стаючи все сильнішим.

День був спекотним і на ногах у мене 
були шльопанці. Тому я піднявся в номер, 
взув туфлі й повернувся на вулицю. Я 
підійшов до цієї людини й сів перед нею, 
щоб почистити взуття. Чистильник взуття 
сказав: «Хай благословить тебе Бог, 
брате!». Він не міг знати, що я віруючий 
і пастор. Я його запитав, чи вірить він у 
Бога. Він відповів: «Так, вірю, я – пастор 
церкви». Тоді я запитав, що він тут робить. 
Він відповів, що це місце дозволяє йому 
проповідувати людям. Він попросив 
мене обернутися і подивитися навколо, 
щоб побачити, що всі люди зламані, і 
хтось повинен торкнутися їхніх сердець, 
втішити, підняти.

Він також сказав, що, коли я стояв і 

спостерігав за ним, він знав, що Бог послав 
мене до нього й у нього для мене є слово 
від Бога. Він чистив моє взуття, а я, такий 
приголомшений, дивився йому в обличчя. 
Я запитав, що він має мені сказати. Він 
відповів, поки я ходив взуватися, він 
отримав слово від Бога, яке повинен 
передати мені. І продовжив: «Знаєш, 
життя схоже на квітучий сад, а ти в ньому 
– садівник. Але існує вищий Садівник і 
це – Бог, якого ти любиш, шануєш, а Він 
іноді приходить до тебе в гості. У цьому 
саду росте прекрасна квітка, яку ти дуже 
любиш. Є тисячі квітів, які ти готовий 
подарувати, але не ту, яку любиш. І 
ось одного разу головний садівник Бог 
приходить у твій сад. Ти запрошуєш, 
кажеш: «Візьми будь-яку квітку, яку 
бажаєш», і Він йде і знаходить саме ту 
квітку, яку ти бережеш, бере її й забирає 
на небеса. А після цього ти шукаєш 
свою улюблену квітку і, не знаходячи її, 
починаєш плакати, не розуміючи, що саме 
ця квітка зараз знаходиться в безпеці, 
у вічності, а інші квіти не захищені. А та, 
найулюбленіша твоя квітка, вже в руках 
Бога».

У цей момент він закінчив чистити моє 
взуття і сказав: «Брате, саме ці слова 
Бог вклав в моє серце, щоб передати 
тобі». Він навіть не поцікавився, хто я. 
Настільки він був упевнений, що отримав 

від Бога сказані мені слова. А я сидів, і 
сльози текли по моєму обличчю, глибоко 
усвідомлюючи його слова. Я обняв його і 
сказав: «Брате, знаєш, Богу відома твоя 
адреса!» Він був зворушений, сказав: «Я 
допомагаю багатьом людям, але вперше 
чую такі слова». Я сказав: «Бог з Вірменії 
привів мене до тебе. Сьогодні є багато 
церков, проповідників, пророків, пасторів, 
однак, Бог знає саме твою адресу, де 
живеш і служиш ти. У тебе є серце, 
готове служити людям і чути голос Бога». 
Звичайно, ми обнялися і сльози були на 
наших очах. Потім я повернувся в номер 
і все розповів своїй дружині. Я зрозумів, 
чому Бог привів мене сюди.

Пророк, який жив в Лас-Вегасі й чистив 
взуття, знайшов свою платформу і 
служив людям. Я думаю, прийшов час 
для кожного з нас шукати й служити не 
тільки в церкві, але також знаходити свою 
платформу і допомагати людям. Адже 
сьогодні життя людей сповнене болю і 
вони потребують того, щоб хтось дійсно 
отримав слово з Небес і поділився з ними. 
Людство очікує з’явлення Божої дитини.

Хочу ще раз сказати тобі: «Дякую, 
брате. У найважчий час ти опинився поруч 
і допоміг мені. Нехай Бог благословить 
тебе. Ніколи не забуду тебе, велика твоя 
нагорода на Небесах!»

Артур Симонян
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ГРІХ – НЕ ВЛУЧИТИ В ЦІЛЬ
Початкове значення слова «гріх» 

відповідає словам: помилка, промах, 
похибка, не потрапляння в ціль. 
Наприклад, є двері будинку, в які треба 
тобі зайти, ти ж пройшов мимо, не 
потрапив у ці двері, не знайшов їх, бо 
заблукав у темному лісі…

ХРИСТОС – ДВЕРІ 
ВІЧНОГО ЖИТТЯ

«Бо тісні ті ворота, і вузька та 
дорога, що веде до життя, і мало 
таких, що знаходять її!» – це слова 

Ісуса Христа, записані 
в Євангелії від Матвія 
(7:14). Іншими словами: 
людина має у своєму 
розпорядженні стільки-
то років, щоб стати на цю 
вузьку дорогу життя та 
увійти у браму спасіння. 
Христос сказав про 
себе: «Істинно, істинно 
кажу вам, що Я – двері 
вівцям… Я – двері: коли 
через Мене хто ввійде, 
спасеться...» (Ів.10:7-9).

ХТО МАЄ СИНА, 
ТОЙ МАЄ ЖИТТЯ!

«А це свідчення, що Бог 
життя вічне нам дав, 

а життя це у Сині Його. ХТО МАЄ 
СИНА, ТОЙ МАЄ ЖИТТЯ; хто не має 
Сина Божого, той не має життя. Оце 
написав я до вас, …щоб ви знали, що 
ви ВІРУЮЧИ В ІМ'Я БОЖОГО СИНА, 
МАЄТЕ ВІЧНЕ ЖИТТЯ» (Ів.5:11-13).

Отже, ціль нашого земного життя – 
знайти Ісуса Христа, набути живу віру 
в Нього. 

ГОЛОВНИЙ ГРІХ ЛЮДЕЙ
У чому головний гріх людей? 

«Дослідіть-но Писання, бо ви 
думаєте, що в них маєте вічне 

життя, вони ж свідчать про Мене! Та 
до Мене прийти ви не хочете, щоб 
мати життя». Книги Біблії (Писання) 
вказують на Ісуса Христа, свідчать 
про Нього. Небажання прийти до Ісуса 
Христа, відкидання Божого Слова, 
невірство в істинного Бога – головний 
гріх, не потрапляння в ціль. Натомість 
всі інші гріхи – результат невірства, 
безбожництва, не бажання жити згідно 
з волею Божою та Його Словом.

ШИРОКА ДОРОГА ВЕДЕ 
ДО ЗАГИБЕЛІ

Христос сказав про дві дороги: 
одна вузька, яка веде до Життя, інша 
– широка, яка веде до погибелі: «…бо 
просторі ворота й широка дорога, 
що веде до погибелі, і нею багато хто 
ходять». Широка дорога – це дорога 
гріха, куди вміщаються всі людські 
пристрасті, тілесні бажання, спотворені 
грішною людською природою: заз-
дрість, гнів, ненависть, гордість, 
вбивство, розпуста, ідолопоклонство, 
перелюб, блуд, гомосексуалізм, зло-
дійство, користолюбство, розпуста, 
чародійство, ворожнеча, сварливість, 
суперечки, незгоди, єресі, п'янство, 
гулянки, обжерство й подібне до цього 
(Гал.5:19-21, Рим.1:26-31, 1Кор.6:9-10).

ЩОБ ЖИТТЯ НЕ 
ПРОЙШЛО МИМО…

Яких би цілей людина не досягла 
і чим би не намагалася хвалитися, 
життя пройшло мимо неї, якщо вона 
не набула Ісуса Христа: «Яка ж 
користь людині, що здобуде ввесь 
світ, але душу свою занапастить?» 
(Мрк.8:36). Зауважте, що всі роки 
земного життя і зусилля людина заз-
вичай витрачає на забезпечення й 
облаштування свого матеріального 
добробуту, а також дітей та онуків. 
Христос же наголошує, якщо навіть 
людина здобуде увесь світ (багатства 
всього світу), а душі своїй зашкодить 
(тобто не набуде життя вічного, яке 
в Ісусі Христі), то їй не буде жодної 
користі з того.

ОБЕРІТЬ ЖИТТЯ!
Отож, поміркуй, дорогий читачу, як 

проходить твоє життя? Які пріоритети 
у тебе сьогодні? «Сьогодні взяв я 
за свідків проти вас небо й землю, 
життя та смерть дав я перед вами, 
благословення та прокляття. І ТИ 
ВИБЕРИ ЖИТТЯ, щоб жив ти та 
насіння твоє, щоб любити Господа, 
Бога свого, щоб слухатися голосу 
Його та щоб линути до Нього, бо ж Він 
– життя твоє, і довгота днів твоїх…» 
(Біблія, Повт. Зак. 30:19-20).

ІСУС ХРИСТОС – ТВОЄ ЖИТТЯ!

Коли ти молодий, то так 
легко планується, мріється 
і зовсім не думаєш про 
смерть… Так було і в житті 
20-річної Лілії Простопчук із 
Луцька до одного моменту, поки 
дівчина не зустрілася зі смертю 
віч-на-віч.

Під час спілкування з Лілією 
виявилося, що її життя вже 
двічі було під загрозою. Ще в 
пологовому будинку її мама 
боролася за повноцінне життя 
доньки. «Мама розказує, що під 
час мого народження моє серце 
почало зупинятися. Я зовсім не 
плакала, очі були наповнені 
кров’ю, а тіло стало синім через 
крововилив у мозок. Для мами 
це було справжнім шоком. 
Лише молитва батьків дала 
мені тоді право на життя – моє 
серце забилося», – розповіла 
дівчина.

Здавалося, що боротьбу за 
життя закінчено, але це був 
лише початок. Вирок лікарів 
шокував батьків Лілії. «Після 
народження мене віднесли 
в реанімацію, а коли через 
декілька днів показали моїй 
мамі, то вона остовпіла від 

того, що мої руки й ноги були 
скрученими. Вони не були 
такими, як у всіх здорових діток. 
Лікар сказав мамі, що не може 
гарантувати ні одного відсотку 
на моє повноцінне життя», 
– продовжила Лілія. Батьки 
могли допомогти дівчинці 
лише ревною молитвою. 
Упродовж першого року її 
життя в батьківській молитві 
щодня звучало прохання до 
Бога за оздоровлення доньки, 
і Бог змилувався над дитиною: 
в однорічному віці відбулося 
дивовижне зцілення – її руки 
та ноги випрямилися. Дівчинка 
почала повноцінно ходити та 
ще й бігати. Щастю батьків не 
було меж.

Зараз Ліля пригадує, що до 
20 років після цього інциденту 
вона жодного разу не лежала 
в лікарні й не раз отримувала 
відповіді Бога на свої молитви.

Як і будь-яка інша молода 
людина, Лілія мріяла та 
будувала плани на майбутнє. 
Але 19 березня 2020 року її 
життя знову опинилося під 
загрозою – в одну мить дівчини 
могло б просто не стати. «Таке 

відчуття, що це трапилося 
вчора. Вранці я проснулася, 
помолилася, поснідала і почала 
робити все, що запланувала на 
день. Крім того, я розписала 
всі свої справи, навіть на 
наступний тиждень. І саме в 
цей день сталося те, що в одну 
мить зруйнувало всі ці плани», 
– пригадала дівчина.

Чи підозрюємо ми з вами, що 
сьогодні або завтра можемо 
залишити земні кордони та 
опинитися у вічності, хоч 

маємо досить юний вік?
Разом із меншим братом 

Лілія мотоциклом поїхала до 
старшого брата Назара, якому 
потрібна була її допомога. 
Одягнувши захисні шоломи, 
брат та сестра вирушили в 
дорогу. Дівчина сподівалася, що 
не більше як за десять хвилин 
вона буде на місці призначення, 
але не судилося… «Коли ми 
їхали, я думала про те, як буду 
допомагати Назару, а також 
планувала особисті справи на 
вечір. Мотоцикл Тараса почав 
набирати швидкість, і в якийсь 
момент перед нами з’явився 
автомобіль. Я чітко усвідомила, 
що ми із ним зіштовхнемося. 
У моєму розумі промайнули 
думки: «Що я можу зробити, 
щоб не потрапити в аварію? 
Що можна змінити зараз, щоб 
далі жити?» Це все, про що я 
подумала, і коли розплющила 
очі, то вже лежала на землі. 
Відчула, що з мого обличчя 
стікає кров і не могла зрозуміти, 
що сталося. У мене був 
шок, і ситуацію погіршувало 
усвідомлення того, що я не 
відчувала свого тіла. Мені стало 
страшно за те, що можливо я 
зламала руки, ноги й не зможу 

ходити. Після аварії я почала 
молитися, щоб Бог зберіг мені 
життя», – згадує Лілія.

Дівчина та її брат дивом 
залишилися живими. Вони 
отримали травми сумісні з 
життям. На місці ДТП медичні 
працівники надали їм допомогу 
та доправили до лікарні. Далі 
розпочалося лікування та 
глибока переоцінка життя. 
«Я вірю в те, що в цій аварії 
мене зберіг Бог. У мене на 
обличчі була розрізана губа, 
підборіддя, вибитий зуб, а 
також було пошкоджене плече. 
Інші частини тіла лишилися 
неушкодженими. Швидкість, 
зіткнення мотоцикла з авто, те, 
що мене перекинуло через дах 
машини, падіння на асфальт – 
це все те, що могло спричинити 
смерть, однак я була врятована. 
Вірю, що саме Бог проявив 
Свою милість наді мною, адже я 
залишилася жива, можу ходити 
та славити Бога», – ділиться 
роздумами дівчина.

Коли Лілії зробили операцію 
на обличчі та плечі, вона 
усвідомлювала, що в неї за-
лишаться шрами. Як і будь-яка 
інша дівчина, вона не хотіла 
цього, але зуміла прийняти 
ситуацію як волю Божу на своє 
життя. Дівчина просто дякувала 
Богові за збережене життя, цілі 

руки, ноги й можливість ходити.
Опісля пережитого вона 

чітко зрозуміла миттєвість 
смерті. Ось, що розповідає 
про це: «Дуже часто я чула такі 
історії, де люди, потрапляючи 
в аварію або очікуючи на 
смерть, могли пригадати життя 
і попросити в Бога прощення 
за погані вчинки. У мене ж під 
час аварії не було часу для 
того, щоб згадати минуле та 
помолитися. У ту мить я лише 
встигла подумати про те, чи 
можу хоч щось зробити, аби 
не потрапити в аварію, аби не 
померти, а жити. Нині я чітко 
усвідомила, що потрібно 
бути завжди готовою до 
смерті, адже ми не знаємо 
коли прийде цей час. Не раз 
думаю, що навіть якби тоді я 
померла, то, однак зустрілася 
б з Ісусом (тобто моя душа 
опинилася б у раю). Чому? 
Бо одного разу я прийняла 
рішення служити Богу, я вірою 
отримала прощення від Ісуса 
Христа, почала жити згідно 
з принципами Біблії, а все це 
дає мені впевненість у спасінні 
душі.

Віра батьків не могла б 
врятувати мене від гріха і зараз 
не визначає місця перебування 
моєї душі після смерті. Лише 
усвідомлений вибір слідування 
за Ісусом Христом дозволяє 
мені бути впевненою, що й у 
вічності я буду з Ним».

«Хто вірує в Нього, не 
буде засуджений; хто ж 
не вірує, той вже засуд-
жений, що не повірив в 
Ім’я Однородженого Сина 
Божого. Суд же такий, що 
світло на світ прибуло, люди 
ж темряву більш полюбили, 
ніж світло, бо лихі були їхні 
вчинки!» (Івана 3:18-19).

Галина Фурман

ЗА МИТЬ ДО СМЕРТІ
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Сторінки святої Біблії переповнені Божими 
обітницями. Неодноразово Бог обіцяв людям 
земні благословення, перемоги та успіх, але 
усі ці прекрасні речі не можна порівняти із 
найпрекраснішою обітницею, яку Ісус Хри-
стос залишив своїм учням: вилити на них 
Духа Святого. 

Христос сказав, що зішестя Духа Святого 
на учнів буде ліпшим, ніж якби Він не пішов 
від них і через те не було й Духа: «Краще 
для вас, щоб пішов Я, бо як Я не піду, 
Утішитель не прийде до вас» (Ів. 16:7).

Біблія вчить нас, що Дух Святий – це Бог. Не 
частинка Бога, не копія Бога, не Його сила, 
не Його присутність, а саме особистість Бога. 
І Всемогутній Бог обіцяв жити в серці люди-
ни через Святого Духа. Бог, Якого не може 
вмістити Всесвіт, вирішив обрати собі оселю 
у серці людини. «Як хто любить Мене, той 
слово Моє берегтиме, і Отець Мій полю-
бить його, і Ми прийдемо до нього, і осе-

лю закладемо в ньому» (Ів. 14:23).
Крім того, згідно з Біблією, Святий Дух 

перебуватиме в серці людини цілковито, а 
не частково. «Бо Кого Бог послав, Той Божі 
слова промовляє, – бо Духа дає Бог без 
міри» (Ів.3:34). Для людини це незрозуміла 
таємниця, адже Дух присутній у кожному з 
нас у повній мірі, ми є оселею досконалого 
Бога. Цю таємницю зможемо збагнути лише 
у вічності.

ХТО ЖИВЕ У ВАШОМУ СЕРЦІ?
 Чиєю оселею воно є? Який дух замешкав 

у цьому житлі – Дух Святий чи дух непокори і 
ворожнечі супроти Бога?

ОБІТНИЦЯ СИЛИ
Обітниця одержати Святого Духа особли-

во важлива, тому що це була обіцянка сили. 
«Та ви приймете силу, як Дух Святий зли-
не на вас, і Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та Самарії, та аж 
до останнього краю землі» (Дії, 1:8).

ОБІТНИЦЯ СИНІВСТВА
Обітниця Святого Духа робить нас дітьми 

Божими: «...бо не взяли ви духа неволі знов 
на страх, але взяли ви Духа синівства, що че-
рез Нього кличемо: «Авва, Отче!» (Рим.8:15). 
«У Нім стали ми й спадкоємцями, будучи 
призначені наперед постановою Того, Хто 
все чинить за радою волі Своєї» (Єф.1:11).

Божа обітниця доступна всім, хто готовий 
її прийняти. Ми можемо стати спадкоємцями 
Божого Царства, Божими дітьми і новим 
творінням, якщо присвятимо своє життя на 
служіння Ісусу.

Олександр Чмут
www.slovoproslovo.info

«А зібравшись з ними, Він звелів, щоб 
вони не відходили з Єрусалиму, а чекали 
обітниці Отчої» (Дії, 1:4).

«ТА ВИ ПРИЙМЕТЕ СИЛУ, ЯК ДУХ СВЯТИЙ ЗЛИНЕ 
НА ВАС, І МОЇМИ ВИ СВІДКАМИ БУДЕТЕ…» (ДІЇ 1:8)

«Небо звіщає про Божу славу, 
а про чин Його рук розказує 
небозвід. Оповідує день дневі 
слово, а ніч ночі показує думку, 
без мови й без слів, не чутний 
їхній голос» (Пс. 18:2-4). 

Вельми принизливо доводити 
існування Бога. Це схоже на те, 
як малого хлопчака одного разу 
запитали: «Скажи-но, яким родичем 
для тебе є твій батько?» — «Не знаю. 
Але він вже давно у нас живе!» — 
відповів хлопчик.

Бог вічно сущий. Він — Творець 
всіх видимих і невидимих світів. 
Немає потреби писати книги про 
існування Бога; все Його безсловесне 
творіння свідчить про Його велич. А 
як з тими, хто пише книги проти Бога, 
зовсім заперечуючи Його? Немає 
потреби відповідати їм. Кожна людина 
знає і відчуває свого Творця, тому що 
людина має безсмертну душу. Навіть 
дикуни і то виготовляють собі різні 
образи для поклоніння, відчуваючи, 
що комусь вищому треба поклонятися. 
Вони поклоняються хибно, але саме 
їхнє прагнення свідчить їм про когось 
вищого, Кого вони не знають. Останні 
передсмертні вислови «видатних» 
безбожників свідчать про те, що вони 
все своє життя свідомо воювали проти 
Бога. Немає потреби цитувати їхні 
слова, вони широко відомі. Радянські 
комісари і політруки, які вчили проти 

Бога, на фронтах, коли їх пронизувала 
куля, шепотіли свої останні слова: 
«Боже! Боже!»

Головна причина безбожності — 
нечиста совість. Багато безбожників 
у своєму житті відчували Божий 
поклик, але відкинули його. Перші 
докори сумління мучили їх кілька 
місяців чи років. Але вони всіма 
силами втишували голос совісті і 
починали жорстоко повставати проти 
Бога, злословлячи все, що чисте і 
святе.

Коли Бог починав засуджувати 
їх через Своє Слово, вони почали 
воювати проти Біблії.

— Якщо Біблія неправдива, то 
залиш її у спокої! — сказав безбожнику 
віруючий чоловік. 

— Але вона мені не дає спокою, — 
відповів безбожник.

І якби можна було заглянути в 
душу безбожника, ми побачили б там 
пекло. Душевний стан кожної людини, 
котра відкидає Бога, гучно свідчить 
про наявність двох надприродних сил, 
про наявність сил темряви та пекла, 
які перемагають у ній. Таким чином 
безбожник вже пожинає плоди своєї 
безбожності, не дочекавшись кінця 
свого земного життя. Ніщо і ніхто не 
може оправдати таку людину, «бо гнів 
Божий з’являється з неба на всяку 
безбожність і неправду людей, що 
правду гамують неправдою, тому 
що те, що можна знати про Бога, 
явне для них, бо їм Бог об’явив. Бо 
Його невидиме від створення світу, 
власне Його вічна сила й Божество, 
думанням про твори стає видиме. 
Так що нема їм виправдання» 
(Рим.1:18-20).

Оправдати безбожника, як і кожного 
грішника, може лише Сам Христос за 
умови, якщо він покається. Христос 
від Отця має на землі повноваження 
та владу спасати і прощати грішників. 
Сущий Бог, єврейською Яхве, відкрив 
людству спасіння в особі Сина Свого 
Ісуса Христа, Який пролив кров на 
Голгофі за гріхи світу. «І нема ні в кім 
іншім спасіння. Бо під небом нема 
іншого Ймення, даного людям, що 
ним би спастися ми мали» (Дії 4:12). 
«Безсумнівно, велика це таємниця 
благочестя: Хто в тілі з’явився, 
Той оправданий Духом, Анголам 
показався, проповіданий був між 
народами, увірувано в Нього в світі, 
Він у славі вознісся!» (1 Тим. 3:16).

Сущий Бог, Який створив нашу 
планету і все, що на ній, створив 
людину за образом Своїм та за 
подобою Своєю, і все віддав людині 
для користування. Навіть тоді, 
коли людина свідомо впала у гріх, 
Бог віддав Сина Свого в жертву 
примирення (див. Рим. 3:25). І людина, 
користуючись всіма благами, даними 
їй Богом, злословить і хулить свого 
Творця чи навіть відкидає Його. Це ні 
що інше як вищий ступінь безумства. 
Навіть ідолопоклонні афіняни, не 
знаючи, але відчуваючи Свого Творця, 
поставили жертовник «Невідомому 
Богу». Цей для багатьох невідомий 
Бог не потребує доказів Свого 
божества, але всім людям велить: 
«Покайтеся і віруйте в Євангелію!» 
і «Примиріться з Богом!» А тим, хто 
повірили і спаслися Його благодаттю, 
велить: «Будьте святі, бо Я святий!» 
Святі Божі мужі у трепеті падали 
ницьма перед Богом, відчуваючи і 

усвідомлюючи власну ницість перед 
Ним. А що вже говорити про нестримну 
пиху зверхнього безбожника? Нікуди, 
окрім пекла, вона його не заведе!

ТРЕБА НЕ ТЛУМАЧИТИ 
ПРО БОГА, А ЩИРО 

РОЗКАЮВАТИСЯ ПЕРЕД 
НИМ!

Але перед цим треба впо-
коритися перед Богом і визнати 
свою ницість, на фоні якої стане 
помітною велич та могутність 
Господа. Благоговійний підхід до Бога 
набуває благословення; впертість 
набуває лютість Божого гніву. Кожна 
людина зокрема має повну свободу 
волі обирати собі один з цих підходів 
до Бога, мудро передбачивши всі 
наслідки. Творець кожної істоти 
говорить: «Пам’ятайте про давнє, 
відвічне, бо Я Бог, і немає більш 
Бога, й нікого, як Я, що звіщаю 
кінець від початку, і наперед що не 
сталося ще, і що говорю: Мій замір 
відбудеться, і всяке жадання Своє 
Я вчиню» (Іс. 46:9-10).

Дмитро БЕЗПАЛОВ

СУЩИЙ 
БОГ

За певних обставин людина 
може змінити свою поведінку 
на краще, але тільки Дух 
Святий здатний цілком змі-
нити серце людини: «І дам 
вам нове серце, і нового 
духа дам у ваше нутро, 
і викину камінне серце з 
вашого тіла, і дам вам серце 
із плоті. І духа Свого дам Я 
до вашого нутра, і зроблю 
Я те, що уставами Моїми 
будете ходити, а постанови 
Мої будете стерегти та вико-
нувати» (Єзекіїль, 36:26-27).

Силою волі ти ніколи 
не вирвеш корінь гріха, 
це можна зробити тільки 
силою Духа Святого.

Від земних батьків людина 
народжується за тілом, в ній 
живе людський дух. Є друге 
народження – згори, коли 
людина народжується від 
Духа Божого: «Ісус відповів 
і до нього сказав: Поправді, 
поправді кажу Я тобі: Коли 
хто не народиться згори, то 
не може побачити Божого 
Царства ...Коли хто не 
родиться з води й Духа, той 
не може ввійти в Царство 
Боже» (Ів. 3:3,5).

Дух Святий – це реальна 
особистість. Він буде ру-
хатися в нас, коли ми на-
роджуємося згори.

Де бажає жити Дух Святий? 
У нашому серці! «Чи не знаєте 
ви, що ви – Божий храм, і 
Дух Божий у вас пробуває?» 
(1Кор.3:16).

Дух Святий підтримує та 
зміцнює нас і стверджує 
нашу волю. Дух Святий – 
той вогонь, який робить по-
лум’яним наше серце.

Біблія – це карта (мапа), 
провідник по ній – Дух 
Святий.

В народі кажуть: «Як не 
відкрито Духом, не заб’єш і 
обухом!» Тож просімо Духа 
Святого відкривати нам Бо-
же Слово для розуміння і ви-
конання.

Чим більше людина доз-
воляє своєму розуму ставати 
ледачим, млявим і слабким, 
тим менше до такої людини 
говорить Святий Дух.

«Бог є Дух, і ті, що 
Йому вклоняються, по-
винні в дусі та в правді 
вклонятись» (Ів. 4:24).

«Бо троє свідкують на 
небі: Отець, Слово й Святий 
Дух, і ці Троє Одно» (1Ів.5:7).

ПРО ДУХ СВЯТИЙ
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Я і мій чоловік Дмитро були 
далекими від Бога, не знали й не 
думали про спасіння, ніколи не 
читали Біблію, та з великого Божого 
милосердя отримати живу надію. 
Господь уздоровив мого чоловіка і 
змінив наші серця, наше життя і долю. 
Сталося це так.

СМЕРТЕЛЬНИЙ ДІАГНОЗ
У серпні 2014 року мій чоловік тяжко 

захворів. Життя моментально пішло 
круговертю. Йому поставили страшний 
діагноз: панкреонекроз (підшлункова за-
лоза перестає функціонувати). На фоні цієї 
хвороби у нього з’явилося ускладнення 
– одночасно відмовили печінка і нирки... 
Рідина абсолютно не виводилася з його 
організму, тіло розпухло. Він лежав в 
реанімації. На третю добу нам сказали, 
що наступної ночі він помре. Порадили 
приїхати вранці та забрати мертве 
тіло. Але... слава Богу! Коли люди 
ставили крапку, Бог поставив кому.

Ми прийшли наступного дня, а він 
– живий. Лікарі відправили його на 
гемодіаліз – один з методів очищення 
крові. Апарат виводив рідину з 
організму. Але позитивного результату 
з того не було.

За весь період лікування лікарі 
не давали ніяких шансів на життя. 
Щоправда, лікарка реанімаційного 
відділення сказала: «Бог таки справді 
є. Можу дати пів відсотка на те, що він 
залишиться живий».

Натомість стан здоров’я Діми 
сильно погіршувався... Минуло два 
тижні. Ситуація ставала складнішою. 
Практично нічого не змінилося на 
краще...

«МИ БУДЕМО ЗА ВАС 
МОЛИТИСЯ»

Ні в моїй, ні в чоловіковій родині 
немає нікого, хто б відвідував хрис-
тиянські богослужіння. Щоправда, 
декілька років перед тим, як Діма 
захворів, покаялася його двоюрідна 
сестра Люда. Слава Богу, що Він 
відкрився їй! І що вона в період цієї 
хвороби вирішила нас провідувати.

Приїхавши в лікарню, вона по-
дарувала нам Біблію і сказала: «Ми 
будемо за вас молитися». Я собі 
подумала: «Ну, молися, якщо хочеш».

За весь період хвороби Люда 
завжди була зі мною на зв’язку. Вона 
постійно говорила, що вони моляться 
за здоров’я Діми. Хоч я особисто не 
просила, щоб за нього молилися, не 
мала такої відваги й віри, але коли 
лікарі постійно говорили, що він жити 
не буде, то нічого не залишалося, як 
тільки надіятися на Бога...

Коли людина в безвихідному стані, 
то згодна зробити те, що за нормальних 
обставин не зробила б. Одного разу 
я вирішила все-таки почитати Біблію. 
Відкрила Новий Заповіт і з перших 
сторінок почала читати. Читала й не 
вірила жодному слову, вирішила для 
себе, що це не для мене і я не буду 
більше читати...

Я продовжувала сидіти цілодобово 
біля чоловіка. Одного разу вийшла на 
вулицю. Прогулюючись, зайшла в скве-
рик, присіла на лавочку, бачу – лежить 
Новий Заповіт. Подумала: «Дивно. Хто 
б міг залишити?» Озирнулася, навколо 
немає нікого. Вирішила віддати цю книгу 
до православної каплички біля лікарні. 
Це було в неділю ввечері. Капличка вже 
була зачинена. Я запхнула знахідку в 
щілину і пішла. А потім подумала: «Так 
не годиться... Можливо, там і справді 
написані Божі слова... Візьму її з собою».

СЛОВО БОЖЕ ЖИВЕ
І ДІЮЧЕ!

І знову я вночі не спала. Чоловікові 
було дуже важко і треба було завжди 
бути поруч. Я подумала: «Якийсь 
дивний збіг: Люда постійно говорить 
нам про Бога, про надію і тут ще ця 
знахідка в скверику». Подумала: «А 
відкрию я знову Біблію». Прочитала 
зовсім небагато і раптом відчула, як у 
моє серце прийшов мир. «І як можна 
було раніше цьому не вірити й цього не 
помічати? – подумала я,– Дійсно, тут 
правда написана. Все так цікаво».

І я повірила, що Біблія – це Боже 
Слово, що Ісус є Господь, і що все 
написане в Євангелії – це правда. 
Слава Богу!

ДЛЯ БОГА НЕМАЄ 
НЕМОЖЛИВОЇ ЖОДНОЇ 

РЕЧІ!
Одного разу лікар сказав, що якщо 

Діма чудом і залишиться жити, то його 
життя буде дуже складним... Один з 
лікарів говорив: «За тридцять років 
мого стажу я ще не бачив живою 
людину з таким діагнозом». А інший 
казав: «Кожного разу, коли приходжу на 
зміну, то дивуюся: як він ще живе? Такі 
показники, а він – живий».

Кожного разу, в критичний момент я 
згадувала тих християн, які приходили 
в лікарню нас відвідувати. Вони 
провідували, молилися, допомагали, 
хоч ми їх зовсім не знали. Я потішала 
себе думкою, що для Бога немає нічого 
неможливого.

На той час мені було 23 роки, чо-
ловікові – 28. Я покаялася не відразу, 
десь після сьомої операції чоловіку. 
В той період мене запросили на 
християнське богослужіння в церкву 
«Молодіжна», що в м. Рівне. Я була 
ладна зробити все, аби тільки Діма 
залишився живим. Як вміла, старалася 
повністю догоджати Богу. Мені так 
хотілося, щоб Бог виконав моє бажання.

І коли в церкві пролунав заклик 
до покаяння, я подумала: «Якщо я 
покаюся,– зроблю те, що хоче від мене 
Бог, то Він допоможе мені в моїй потребі 
– залишить мого чоловіка живим». Так і 
сталося! Слава Богу!

«ТЕРПІННЯ ПОТРІБНО 
ВАМ...»

Жодного разу я не дозволяла, щоб 
через мене виявився до Діми якийсь 
негатив. Я розуміла, що цей день, 
ця година і ця хвилина можуть бути 
останніми... Я говорила йому, що люблю 

його, що все буде добре. Старалася 
тримати себе в руках. Але одного разу 
не витримала. В нього голова боліла. Я 
сказала: «Ну хіба я не можу поспати? 
Я так втомилася. В мене теж голова 
болить». І лягла спати. Не лягла, а, як-
то кажуть, провалилася. Прокинулася 
від того, що санітарка мила підлогу. 
Дивлюся на чоловіка, а він – без 
пам’яті...

Як потім виявилося, в середині 
лопнув абсцес і отруїв організм. Я 
подумала: «Як так? Я чотири місяці 
терпіла. Скільки всього пережила, 
скільки всього пройшла...».

Це було 25 листопада, перед остан-
ньою операцією. Я не могла зрозуміти, 
чому так сталося...

Діму прооперували. Три доби він 
не виходив з наркозу. Самостійно 
не дихав. Жодної можливості з ним 
поспілкуватися... Можна було тільки 
хіба що подивитися на нього.

Я запитувала лікарів: «Що далі?». 
Вони говорили: «Ну ще будемо 
чекати...». Я стала ставити запитання 
Богу: «Боже, чому так?» І почала ще 
більше просити, щоб Він повернув Його 
до свідомості. Мені так хотілося сказати 
чоловікові, що я його люблю...

І ось на третю добу він почав 
самостійно дихати. Більше – нічого. 
Пройшло ще два дні, і я запитую в лікарів, 
що сталося, чому Діма не говорить. Ось, 
що вони сказали: «Ми причину забрали, 
вивели токсини. Отруєння спало, але, 
мабуть, постраждала якась частина 
мозку і він, якщо й буде жити, то таким 
і залишиться». Ці слова мене просто 
потрясли. Я ще більше почала молитися: 
«Боже, дай для мене можливість хоч 
востаннє сказати, що я його люблю, 
щоб, навіть, якщо він відійде у вічність, 
ми могли розлучитися з любов’ю».

Зі всієї хвороби для мене це був, 
напевно, найстрашніший момент. Не так 
тяжко було чекати біля операційних, як 
переживати оцей момент.

В реанімації лікарі говорили: «Він 
помре. До нього можна більше не 
приходити. А, навіть, якщо він чудом і 
залишиться жити, то буде, немов овоч».

Але, слава Богу, що у Нього завжди 
є вихід. Я вірила, що для Бога немає 
нічого неможливого...

Попри всі прогнози лікарів, на десяту 
добу Діма почав трохи говорити. Вже 
на 14-ту – його перевели з реанімації 
в палату. Він говорив дуже важко, але, 
слава Богу, що говорив.

ДИВО БОЖЕ СТАЛОСЯ!
Зараз з чоловіком все добре, у 

нього все відновилося! Нещодавно я 
зустріла медсестру з реанімації. Вона 
запитувала: «Ну як він? Чи з розумом все 
добре?» В лікарів були свої припущення, 
але Бог зробив інакше! Слава Йому! Я 
розказала, що з ним все добре, на що 
вона сказала: «Знаєш, так не буває. 
Він один з мільйона». З лікарні його 
виписали в січні. Важив він 45 кг. Дали 
I групу інвалідності. Ми почали жити 
іншим життям, розуміли, що з нами є Бог! 
Слава Йому, що Він подарував зцілення! 
Можливо, не так, як нам хотілося, – все 
відбувалося поступово.

Через два місяці Діма почав потроху 
вставати, через чотири – вже ходив на 
милицях. А на сьогодні – слава Богу, він 
набрав свою вагу, з ним все добре. Через 
рік він пройшов лікарську консультативну 
комісію і йому дали II групу інвалідності, 
а на цей рік вже дали третю.

Ми читаємо Біблію. Ми нарешті 
зрозуміли, що тільки Бог дав для 
нього життя.

МИ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО 
ЖИВОЇ ЦЕРКВИ!

Одного разу чоловік сказав, що нам 
треба було б з кимось спілкуватися, 
йти до церкви. В той час я працювала 
продавцем одягу в магазині. Мені ніколи 
не було складно говорити з незнайомими 
людьми. І ось одного разу до мене на 
роботу зайшла дівчина. Я підійшла 
до неї й запитала, чи вона віруюча, до 
якої конфесії належить і розказала 
їй в декількох словах своє свідчення. 
Сказала, що ми шукаємо Бога, але не 
знаємо, куди йти до церкви. Запитала, чи 
може вона нас відвести в церкву. Вона 
погодилася. Буквально на наступний 
день вона зателефонувала і запросила 
в гості. Я поїхала. Ми поспілкувалися. Я 
розповіла своє свідчення.

Наступного разу ми приїхали з чо-
ловіком удвох. Вони запросили нас в 
церкву «Святої Трійці» і ми дякуємо 
Богу, що по сьогоднішній день є членами 
цієї церкви.

Ми радіємо і тішимося, що Бог 
змінив нас і наше життя. І хоч раніше 
в чоловіка була робота краща і коштів, 
можливо, було більше, але ми не 
жалкуємо. Бог проявив величезну 
милість до нас – Він зцілив мого 
чоловіка попри всі закони медицини. 
Слава Йому! Він продовжує наше життя 
і дає нам живу надію.

Одного разу ми спілкувалися і 
говорили, що якби ми знали, що так 
станеться в нашому житті, що таке 
доведеться пережити, то ми б все 
одно хотіли б пройти цим шляхом, 
щоб стати на дорогу спасіння. Ми 
набули такий мир з Богом, який 
ніхто не може дати. Ні розваги, ні 
великі гроші не можуть принести 
таку насолоду, яку можна отримати, 
знаючи Бога.

БОГ ЗЦІЛИВ МЕНЕ ВІД 
БЕЗПЛІДДЯ!

Коли ми покаялися, то стали більше 
відчувати, що наша сім’я неповноцінна 
– у нас не було дітей. В мене виявили 
досить суттєві гінекологічні проблеми. У 
20 років вони мене не дуже хвилювали. 
Думалося: «Якось буде». Але проблеми 
нікуди не зникли.

Щоп’ятниці в нашій церкві проходять 
сестринські молитви. Збираються пере-
важно старші сестри. Ми молимося, 
розказуємо про свої потреби та пе-
реживання. Зі своєю проблемою я не 
планувала звертатися до лікарів. Я 
думала: «Якщо Бог провів нас такою 
дорогою,– чоловік пережив 9 операцій 
і залишився живим, то я вірила, що 
Бог може і мене зцілити». Я поклала 
у своєму серці молитися про це. Не 
раз ми разом з сестрами молилися. І 
буквально декілька місяців тому я все-
таки вирішила піти на обстеження до 
лікаря. Поки лікарка вивчала результати 
аналізів, в думках я вже була на 
лікуванні, думала, можливо, якусь 
операцію призначать... І тут лікарка 
повернула мені всі мої папери й каже, 
що в мене все добре. Я кажу: «Як все 
добре? В мене є результати попередніх 
обстежень». Але вона знову каже: «У 
вас все добре. Ви – здорова молода 
жінка. Не бачу ніяких проблем». Мене 
зцілив Бог! Слава Йому!

У нас вже двоє діток: доньці Єві скоро 
чотири рочки, а сину Івану 6 місяців.

Ми надіємось, що в нас буде велика 
сім’я на славу Божу, бо «Діти – спадщина 
Господня, плід утроби – нагорода!»

Дякуємо Богу, що Він так чудно нас 
покликав до Себе і подарував нове 
життя.

ЧУДО БОЖЕ В НАШОМУ ЖИТТІ!
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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.

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

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 БАГАЧКА: 
14:00, вул. Європейська, 91, 
тел.+380680371229, Петро

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: 14:00,
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, 13:00
бульвар Б. Хмельницького, 19, 
Церква «Нове життя», тел. 
050-291-1997, Євгеній

ПОЛТАВА: 10:00, 13:00
вул. С. Петлюри 63, 
церква «Хліб життя»
тел.096-260-7465, пастор 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): 
14:00, вул. Центральна, 67. 
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: 10:00 
вул. Центральна 33 
тел. 066-938-0205, 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

ЧУТОВЕ: 17:00, 
вул. 20 вересня, 1,
тел.0689632351- Валя, 
0504045646-Олег

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)

Газета «Жива надія» друкується за добровільні по-
жертвування читачів, розповсюджується безплатно! 

Якщо ви вважаєте, що це видання корисне і сприяє 
духовній просвіті та наближенню Божого Царства, Ви 
можете особисто взяти участь у цьому служінні, за-
мовивши газету або надіславши Ваше пожертвування. 
Для цього напишіть (або телефонуйте) до редакції газети: 

Viber: +380502813256 Е-mail: giva.nadiya@gmail.com
Редактор газети: Геннадій Андросов HENNADIY ANDROSOV 

УВАГА! У цій газеті друкується Слово Боже, тому 
просимо з розумінням ставитися до цього видання і не 
викидати на смітник, під ноги.
ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ – ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!

В іншому випадку, якщо газета стала непридатною 
для читання,  краще спаліть.  

Любіть життя таким, як воно є, –
Цінуйте будні, смуток, радість, свято…
І БОГУ ДЯКУЙТЕ ЗА ВСЕ, що Він дає, 
А Він дає, повірте, нам багато!

«В ТІСНОТІ Я ПРИКЛИКАВ ГОСПОДА, 
І ВІН МЕНЕ ВИСЛУХАВ, ЩОБ ДАТИ 

ПРОСТІР» (Псалом, 117:5).

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»! 
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 
включно).

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замовити в 
офісі радіопередачі в Києві усі ці програми 
в аудіоформаті на СD, а також – деякі книги 

(зокрема Новий Завіт). 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТІВ: 
Ненсi Зiнчик, 

радіопередача 
«Жива надiя», 

вул. Онискевича, 
3, м. Київ, 03115

ЖИВА НАДІЯ 
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ!


