
Осіння пора завжди милує наше око різнобарв’ям 
кольорів. Особливу радість приносить вона для 
людини через багатство усіляких плодів. І саме 
тепер господарі готують свої комори до зими, 
наповнюючи їх всілякими земними дарами. Позаду 
залишилась вся нелегка праця на городах та в 
садках, безліч переживань за погоду та несприятливі 
умови… А тепер настав бажаний відпочинок 
і з серця летить щира подяка Творцеві за всі 
багатства цьогорічного врожаю.

Щирі християни намагаються щоденно дякувати 
Богові, як написано в Новому Завіті: ЗА ВСЕ І 
ЗАВЖДИ. «Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, 
у ймення Господа нашого Ісуса Христа!» (Єф. 
5:20). А восени в усіх помісних церквах християн 
віри Євангельської є приємна й богоугодна традиція, 
коли по всіх громадах проводяться святкові подячні 
богослужіння – СВЯТО ПОДЯКИ БОГОВІ ЗА 
ВРОЖАЙ. 

До храмів прихожани приносять плоди з полів 
і городів, прикрашають ними святковий стіл, а 
священнослужителі звершують особливі подячні 
молитви за Божі дари на наших столах і в коморах.

Це не просто добра християнська традиція. В Біблії 
християни знаходять для цього вказівки. Зокрема 
Ісус Христос завжди молився над їжею: «Як вони 
ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, 
поламав, і давав Своїм учням» (Мт. 26:26, Мрк. 
14:22, Лк. 22:19). Апостоли (зокрема ап. Павло) так 
само в цьому подають приклад: «А промовивши 
це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма, 
і, поламавши, став їсти» (Дії,27:35). В святих 
посланнях Апостолів читаємо, що їжу «Бог створив на 
поживу», щоб щирі християни приймали її з подякою 
Богові. Через це їжа, що вживаємо, «освячується 
Божим Словом і молитвою» (1 Тим. 4:4-5, 1 Кор. 
10:30). І наостанок: в молитві «Отче наш» (її знає 
й молиться такою молитвою кожен християнин) ми 
просимо: «Отче наш, хліба нашого щоденного дай 
нам…».

Логічно припустити: за те, що просимо, потрібно 
обов’язково дякувати. Отже, щирі християни 
вдячні Богові за щоденний хліб і завжди дякують 
Богові за їжу.

Позитивним результатом нашої віри буде постійна 

подяка Богові. Апостол Павло закликає християн 
перебувати у вірі, «збагачуючись у ній з подякою!» 
(Кол.2:7). ІСТИННА ВІРА В БОГА НЕВІД’ЄМНА 
ВІД ПОДЯКИ БОГОВІ! Вони йдуть разом! Хай Бог 
благословить вас дякувати Богові за хліб, за врожай, 
за мир, за Україну!

Дякувати Богу за плоди земні – це добре, а на що 
ще дивиться Господь? Що головніше від подяки за 
хліб насущний? Ісус Христос сказав Своїм учням: 
«Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас 
настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і 
щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого 
тільки попросите в Імення Моє» (Євангелія від 
Іоанна, 15:16). Тобто є духовний плід нашого життя, 
наших вчинків. Грішники, які не виконують волі Божої, 
приносять недобрі плоди, про які так само написано 
в Новому Завіті: «Діла плоті відомі; вони є: перелюб, 
блуд, нечистота, непристойність, ідолослужіння, 
чаклунство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, 
розбрат, незгода, спокуси, єресі, ненависть, убивства, 
пиятика, зарозумілість і подібне до цього…» (Гал. 
5:19-21). Апостол Павло попереджує, що ті, хто 
чинять такі речі, Царства Божого не успадковують.  

Натомість є плід Духа Святого в житті і вчинках 
щирих послідовників Ісуса Христа: «А плід Духа: 
любов, радість, мир, довготерплячість, добрість, 
милосердя, віра, лагідність, помірність» (Гал. 
5:22-23). Саме про такий плід важливо дбати учням 
Ісуса Христа. Амінь.

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

Вчені доводять, 
що для життя нам 
необхідні 4 речі:

1. Вода
2. Повітря
3. Їжа
4. Світло
Що про це на-

писано в Біблії? 

Господь каже:
1. «Я – жива вода»
2. «Я – дихання жит-

тя»
3. «Я – хліб насущний»
4. «Я – світло для 

світу»
Вчені мають рацію. 
ЩОБ ЖИТИ, НАМ 

ПОТРІБЕН ХРИСТОС!

«Сійте собі в правду – і пожнете 
милість; розорюйте у себе цілину,

бо час покликати Господа…»
Біблія, книга Осії 10:12

НА ЗЕМЛІ БОГ 
ЛЮДИНІ ВІДМІРЯВ 
ЖИТТЄВУ НИВУ…

На землі Бог людині відміряв життєву ниву.
І чекає від неї Він гарних, приємних плодів.
І бажає, щоб кожен жив і гарно, й щасливо.
І напевно, мій друже, ти цього давно захотів.
Тож і ми за життя на нивах посієм насіння:
Наші вчинки, слова – все, що з нашого серця 

ішло…
Та коли ми шукаємо Божого благословіння,
Попильнуймо тоді, щоби нам не посіяти зло!
– Сій добро – то й пожнеш ти добро, ще й 

наповниш комори!
Сій добро! – так навчає нас Бог і веде до 

небесних висот. – 
Сій добро  і не матимеш долі Содому й 

Гомори!
Сій добро і уникнеш біди, як уник її праведний 

Лот.
Ніби хвилі на морі хитається в полі пшениця,
Простягнулись до обрію гарні зелені жита.
Швидко час промайнув – і нива на сонці 

іскриться,
Жовтим колосом повним на вітрі повільно 

хита.
Так і наше життя пропливе сивим, мрійним 

туманом.
Промайнуть ці роки, швидко-швидко у даль 

побіжать.
Коли ниву ти, друже, засіяв злобою й 

обманом,
Ти серйозно подумай, що будеш у вічності 

жать! Ігор Попович

СВЯТО ПОДЯКИ БОГОВІ ЗА ВРОЖАЙ
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Завжди пам’ятаю слова 
Ісуса Христа, що записані 
в Євангелії від Івана 15:16: 
«Не ви Мене вибрали, 
але Я вибрав вас, і вас 
настановив, щоб ішли ви 
й приносили плід, і щоб 
плід ваш зостався, щоб 
дав вам Отець, чого тільки 
попросите в Імення Моє». То 
справді так. Я не шукав Бога, 
але Він знайшов мене. Бог дав 
мені покаяння у своїх гріхах та 
нове життя у 23-річному віці, а 
до цього я жив своїм життям 
з одним великим бажанням 
досягнути великих успіхів у 
спорті.

МІЙ ВИБІР СТАТИ 
СПОРТСМЕНОМ

Кожна людина робить не 
один десяток виборів у своєму 
житті. Хтось вибирає краще 
місце та країну для свого 
життя та своєї сім’ї, комусь 
не вистачає коштів для свого 
життя і він приймає рішення і 

робить вибір змінювати роботу, 
молодим людям притаманно 
вибирати гарний заклад для 
навчання тощо.

А який вибір робить підліток, 
якому усього 12-15 років, в 
якого ще все життя попереду?

Коли мені було 13 років, 
я зробив перший свідомий 
вибір, прийняв не дитяче 
рішення. Ціль, яку я поставив 
у своєму житті, потім рухала 
мною упродовж 7 років. 
Одного разу я сказав у своєму 
серці: я стану професійним 
спортсменом і досягну великих 
результатів у спорті!

УСПІХИ В СПОРТІ
Закінчивши школу, приїхав 

до міста Харкова навчатись, 
і поєднуючи навчання з 
тренуванням, почав стрімко 
набирати обертів в тому 
виді спорту, яким займався, 
а саме тайським боксом 
та боротьбою. Зовсім че-
рез короткий проміжок 

часу, виступаючи на різних 
змаганнях, одного разу став 
переможцем і тоді думав, що 
мене чекає велике майбутнє в 
спорті. Так воно й було і вже у 
20-річному віці все, чого бажав 
з дитинства, про що міг мріяти 
молодий чоловік, все це було в 
моєму житті: слава, авторитет 
в суспільстві, фінансова 
забезпеченість… І це все так 
подобалось мені.

Займаючись спортом та 
виступаючи на професійному 
ринзі, я навіть не думав 
бути християнином та вести 
побожне, праведне та святе 
життя. Я просто займався 
спортом.

МОЛИТВИ ЗА МЕНЕ 
МОЄЇ БАБУСІ

Моя бабуся, яка на той 
момент вже була віруюча, 
переживши у своєму житті 
велику зраду ближнього, 
прийшла до Бога і прийняла 
вірою Ісуса Христа у своє 
серце. Вона почала молитись 
за мене та нашу сім’ю і також 
постійно говорила мені про 
те, що Бог любить мене, що 
Бог послав на землю для 
спасіння грішників Сина Свого 
Єдинородженого і що всі, 
хто будуть в Нього вірити, 
будуть мати життя вічне. Вона 
говорила, що Бог вибрав мене 
для того, щоб я славив Його 
святе Ім’я.

Проходив час, моє життя 
в міру обставин змінилось і з 
професійним спортом було 
покінчено. Знову мені потрібно 
було приймати рішення, яке 
змінить моє життя.

Слова бабусі, які вона 
говорила до мого серця 
упродовж багатьох років, 
завжди лунали в моєму розумі: 
Бог тебе любить і Він бажає, 
щоб ти славив Його святе Ім’я.

СВІДОМЕ РІШЕННЯ 
СЛУЖИТИ БОГУ

Прийшов такий час і 

залишившись в домі моєї 
бабусі, я став перед вибором, 
почав розуміти, що потрібно 
щось кардинально змінювати 
у своєму житті, але не знав як і 
з чого почати!

Я щиро звернувся до Ісуса 
з таким словами: «Боже, якщо 
Ти є, і все що говорила моя 
бабуся, Ти можеш зробити в 
моєму житті, я прошу Тебе: 
допоможи». Бог чує молитву 
грішної людини, яка щиро 
звертається до Нього за 
допомогою.

То був день, коли я зробив 
найголовніший вибір у своєму 
житті: Я вибрав Ісуса! Відтоді 
почалось моє нове життя з 
Богом та Його народом.

ЧОМУ Я СТАВ 
СЛУЖИТЕЛЕМ 

ЦЕРКВИ?
На питання, чому я став 

служителем церкви, хочеться 
сказати, що бажання служити 
було в мені від початку мого 
християнського життя і в цьому 
для мене гарним прикладом 
була та є моя бабуся, яка 
віддано і посвячено служить 
Богу та Його народу.

Життя моєї бабусі фор-
мувало в мені розуміння про 
те, що потрібно жити не тільки 
для себе, але й для ближнього 
свого.

Проходив час, і Бог вбачав, 
що мені потрібна в служінні 
допомога, і Він благословив 
мене чудовою дружиною 
Юлею, яка молиться за мене 
і завжди підтримує руки в 
служінні Богу та Його народу. 
Одружившись і переїхавши 
на Полтавщину, ми почали 
активне служіння тут. 

Бути служителем церкви 
та вести народ – задача не з 
простих, але я зрозумів, що 
покликання Бога для мого 
життя саме в цьому служінні. 
Головне: бачити потребу 
людських сердець в їхній 

підтримці словом та ділом. 
Ми намагаємося допома-

гати людям і виконати велике 
доручення Ісуса Христа, Який 
сказав: «Ідіть по цілому 
світові, та всьому створінню 
Євангелію проповідуйте…» 
(Євангелія від Марка, 16:15).

Велике бажання мого серця, 
щоб багато людей пізнали 
живого Бога і навернулись на 
шлях спасіння! Ісус навчав 
Своїх послідовників такими 
словами: «Як у слові Моїм 
зостанетеся, тоді справді 
Моїми учнями будете, і 
пізнаєте правду, а правда 
вас вільними зробить!» 
(Ів.8:31-32).

ЯКЩО ВЖЕ ЗАВТРА 
ПРИЙДЕ ХРИСТОС...

Колись один проповідник 
поставив народу таке 
запитання: «Що б ви робили, 
якби точно знали, що через 
сім днів прийде Ісус?»

Було дуже багато відпові-
дей, хтось говорив, що треба 
примиритись з ближнім, хтось 
казав, що треба повернути 
борги, інші говорили про те, 
що потрібно робити більше 
добрих справ, але тільки 
один чоловік сказав: «Я буду 
продовжувати робити те, що 
роблю, буду служити Богу та 
любити людей, підтримувати 
нужденних та виконувати 
велике доручення Христа: 
говорити людям про вічну 
Божу любов».

Тому й ми будемо про-
довжувати це робити й 
приносити плід Богу. Будемо 
служити Богу та Його народу!

Моє побажання для всіх 
читачів: примиритися зі 
святим Богом через віру в 
Спасителя Ісуса Христа. Для 
цього потрібно покаятися у 
своїх гріхах і прийняти свідоме 
рішення служити Богу.

Божого всім благословення!
З молитвою про вас, 

Михайло Мухар

«БОГ ТЕБЕ ЛЮБИТЬ І ВІН БАЖАЄ, 
ЩОБ ТИ СЛАВИВ ЙОГО СВЯТЕ ІМ’Я!» 

Професор дав повітряну кульку 
кожному студенту, який мав її надути, 
написати на ній своє ім’я та кинути у 
коридор. Потім професор змішав усі 
повітряні кулі. Потім учням було надано 
5 хвилин, щоб знайти свою повітряну 
кульку. Хоч пошуки були напруженими, 
ніхто не знайшов своєї кульки. У цей мо-
мент професор сказав студентам взя-
ти перший повітряний шар, який вони 
знайшли, і передати його людині, ім’я 
якої було на ньому написано. Протя-
гом 5 хвилин кожен мав свою повітряну 
кульку. Професор сказав студентам: «Ці 
повітряні кулі, як щастя. Ми ніколи не 
знайдемо його, якщо кожен шукатиме 
своє. Але якщо ми дбаємо про щастя 
інших людей, ми знайдемо і своє».

ЯК ЗНАЙТИ СВОЄ ЩАСТЯ? КАЯТТЯ
Якийсь чоловік, сповідаючись, 

каже:
– Я винен у крадіжці кількох 

мішків муки зі складу.
Священнослужитель запитує:
– Скільки ж тих мішків ти украв?
– Три, або ні, більше – п’ять.
– Отже, три чи п’ять? – не 

зрозумів священник.
Той відповів:
– Власне три я вже украв, а ще 

два маю намір поцупити!
Сповідь без каяття – марна 

справа, чи не так?
«Наблизьтеся до Бога, і 

наблизиться до вас; очистіть 
руки, грішники, виправте серця, 
двоєдушні» (Послання св. ап. Якова 4:8)

Щире каяття – це щире 
розкаяння за вчинені 
раніше гріхи і відречення 
від старого грішного життя, 
прийняття вірою до свого 
серця жертви Ісуса Христа 
та благання Бога допомогти 
не грішити більше, а жити 
згідно зі Словом Божим.   
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МАМА ПРИЩЕПЛЮВАЛА 
МЕНІ ЛЮБОВ ДО БОГА

Хочу засвідчити про велику милість в 
моєму житті, про те, як Бог мене спас.

Я народився в Луцьку. У нашій 
родині тільки батько був невіруючим. 
Мене, двох моїх братів і сестру мама 
виховувала в вірі в Господа Ісуса. Вона 
читала нам Слово Боже, вчила співати, 
водила нас на дитяче зібрання до 
церкви, щоб якомога більше прищепити 
нам любов до Бога.

З дитинства мені подобалося бути в 
церкві, я любив там співати, планував 
стати членом церкви, укласти Заповіт з 
Богом, мріяв: коли мені буде 18 років, 
вийду до вівтаря на покаяння.

Час минав, я дорослішав, і одного разу 
мене запросили співати в молодіжному 
хорі. Я погодився і деякий час співав у 
церковному хорі.

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ 
ЧИ ЦЕРКВА?

В той час я також займався 
боротьбою дзюдо. Мені це подобалось 
і моєму невіруючому батькові – також. 
Цьому спорту я приділяв багато часу, 
займаючись тренуваннями вранці та 
ввечері.

У житті настав момент, що мені 
довелося вибирати. Коли мені випов-
нилося 18 років, мама сказала, що я 
вже подорослішав, потрібно приймати 
хрещення і служити Богу. Я пообіцяв 
мамі, що покаюся, прийму хрещення, 
але трохи пізніше. Я це говорив, тому 
що дуже хотів стати майстром спорту й 
отримати чорний пояс.

Почасти збігався час виступу хору і 
змагання з дзюдо. Спочатку я вибирав 
хор, тому що хотів служити Богу, а іншим 
разом думав, що, якщо й пропущу один 

раз, то нічого не станеться ...
Один раз пропустив, потім ще один 

раз і не помітив, як у мене з'явилося 
більше невіруючих друзів, ніж віруючих. 
Я почав потроху грішити, хоча відразу 
це й не помічав. Дуже швидко моє життя 
відійшло від Бога, хоч я продовжував 
ходити до церкви й думав, що про мене 
ніхто нічого не знає. У світі я був один, а 
в церкві зовсім інший.

Минав час, і я став більше грішити. 
Одного разу, коли молодіжний хор 
виконував пісню, один брат встав і став 
проповідувати. I це було про мене. 
Говорив, як неправильно та людина 
живе, яким вільним гріховним життям, 
і що потрібно покаятися в цьому. Я 
зрозумів, що це про мене, але думав, 
що, як я можу вийти перед усіма і 
розповідати про своє подвійне життя? 
Я так і не вийшов до молитви покаяння 
того вечора. Минув ще якийсь час, і для 
мене зібрання в церкві стало нудним.

ЖИТТЯ БЕЗ БОГА
Далі я почав жити, як я думав, так, як 

хочу, тобто планував своє життя без Бога. 
Мама бачила, як я змінився, плакала 
і просила повернутися до церкви. По-
материнськи вона мене лякала, кажучи, 
що я не зможу жити без Бога. Казала, 
що у мене в житті не буде успіху, і Бог 
буде зі мною судитися: я захворію або 
потраплю в аварію. Але нічого з того 
не відбувалося: у моєму житті все було 
добре, мені все вдавалося легко. Я став 
майстром спорту, закінчив на відмінно 
університет, отримав хорошу роботу. 
Машина, гроші, багато друзів...

Я радів, що молодий і такий успішний. 
Намалював собі багато планів на 
майбутнє, але в них не було Бога. І 
мама мені говорила, що так завжди не 
буде. Я приходив іноді на зібрання на 
прохання мами, щоб її не образити, але 
під час служіння часто спав.

Минав час, мені було 24 роки, і 
одного разу я їхав у своїй машині, 
міркував, який я молодий і успішний. І, 
несподівано для себе, відчув, що мені 
стало погано. Я не захворів фізично, 
але до сьогоднішнього дня не можу 
цього пояснити. Наче я втратив будь-
який інтерес до всього, що робив. Потім 
подумав, що завтра мені буде краще. 
Прокинувся вранці, і мені знову погано. 
І так день за днем. Що відбувається, не 
розумів...

Я почав організовувати вечори для 
друзів, навіть платив за них. Думав, що 
зроблю свято і буде, як раніше. Але так 
не ставало.

Минув час, я став на всіх злитися, 
не розуміючи, що зі мною відбувається. 
Перестав спілкуватися з рідними. Навіть 

мої друзі стали помічати, що зі мною 
щось не так. Я був дуже агресивний, і 
одного разу їхав зі своїм невіруючим 
другом і він каже мені: «Коли ми з тобою 
познайомилися, ти не був такий, як ми, 
ти не говорив так, як ми, ти не робив 
так, як ми, а тепер ти став гіршим нас». 
Тоді ці слова мене дуже образили, але 
зараз я розумію, що дійсно був набагато 
гіршим за них, тому що я змушував їх 
робити грішні справи.

Минав час і вже дійшло до того, що 
я не хотів прокидатися зранку. Я нічого 
не хотів. І тут сатана почав посилати 
думки: «А для чого тобі тепер жити?» 
Було навіть таке, що кілька разів 
розганявся на своїй машині й хотів, щоб 
моє життя закінчилося. Але я знав, що 
за мене молилися, молилася мама...

«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ 
МЕНЕ!»

Мама заявляла про мене в церкві. 
І слава Богу, Господь відвів мене від 
самогубства. Одного разу я прийшов 
додому, мені було дуже погано на душі... 
Словами не можна передати цей стан. 
Я зайшов у свою кімнату, став на коліна 
з наміром помолитися. Близько п'яти 
років я взагалі не молився. І коли став 
на коліна, то зрозумів, що в мене немає, 
що казати Богу. П'ять хвилин назад 
я грішив, робив зло. Я не знайшов, 
що казати Богу. Я вирішив, що просто 
«Отче наш» помолюся і ляжу спати. Я 
знав текст цієї молитви з дитинства, а 
тут плутав місцями слова, фрази... Я 
забув цю Господню молитву. Знайшов в 
Новому Завіті текст цієї молитви, хотів 
вголос прочитати й не міг. У мене ніби 
повітря в легенях забракло. Я так ще 
простояв деякий час на колінах і просто 
сказав: «Господи, помилуй мене!» і 
вклався спати.

МОЄ ПОКАЯННЯ
Пройшов ще деякий час, і одного 

разу мама, плачучи, просила мене: 
«Саша, прийди в церкву!». І я 
погодився, прийшов в зібрання, сів і 
почав дрімати. Але під час останньої 
проповіді я раптом прокинувся і почав 
слухати останнього проповідника. Той 
проповідник не просто проповідував, 
він читав мої думки. Все, що я думав, 
він просто те озвучував з кафедри. 
І в кінці почав говорити, що Бог тобі 
може помогти, Бог тебе може вивести, 
дарувати тобі спасіння. Ви знаєте, як 
проповідники роблять заклики. Він так 
само робив. Я сиджу на своєму місці й 
думаю: «Ну, а як я буду каятися!? То я ж 
грішу щодня. Я вже не уявляю, що можу 
не грішити. Не уявляю, що можу щось 

робити без гріха». Я цю фразу сказав, 
а він цю фразу озвучив з кафедри: «Ти 
зараз думаєш: як ти будеш жити без 
гріха…». Ви знаєте, так я думаю (то 
одне, то інше), а він озвучує послідовно 
відповіді на мої думки просто з-за 
кафедри. «Тож мої друзі всі невіруючі! 
Як я буду?» Проповідник каже: «Ти 
зараз думаєш про друзів, що вони всі 
невіруючі, як ти будеш жити. Я тобі дам 
нових друзів…». Я зрозумів, що це Бог 
говорить до мене. Ну не можуть йому 
мої думки писати на листку. І ви знаєте, 
він зробив заклик, хто хоче вийти 
покаятися, а я не можу вийти. Я стою на 
місці, а тіло, мовби задубіло. Вся церква 
стала на коліна. Всі почали молитися. Я 
також став на коліна і не можу зрушити 
з місця. Кров пульсує в голові... Мені 
здавалося, що моє серце вискочить 
з грудей, а я не можу поворухнутися. 
Через деякий час цей брат стає і каже: 
«Дух Святий спонукує мене назвати 
ім'я Саша. Сьогодні для якогось Саші 
Бог дає покаяння». І ви знаєте, стоячи 
на колінах, я усвідомлював, що у 
двохтисячній церкві точно не я один 
Саша, що там ще є люди з таким іменем. 
Але ви знаєте, до мене прийшла думка, 
що це Бог говорить точно до мене, що 
це точно моє ім'я. І якщо я сьогодні не 
покаюся, то вже не покаюся ніколи. 
Я розумів, що буде ще зібрання, що 
завтра не буде кінця світу, але для 
мене вже покаяння не буде. І Бог дав 
мені все-таки сили вийти наперед. За 
мене помолилися служителі, за мене 
помолилася церква. І слава Богу, Він 
дав мені спасіння, прощення, дав мені 
радість, якої я раніше не мав. Бог 
мене звільнив від всякого гріха, від 
всякої залежності в одну мить. Браття, 
сестри, я став вільним! Я уклав Завіт з 
Богом. Він мене повернув у той самий 
хор. Він мені дарував Своє Слово. Я 
сьогодні можу ділитися з вами Його 
великою милістю і сказати, що наш Бог 
всемогутній. Він сильний спасати таких 
грішників, яким був я. Раніше не уявляв, 
що зможу жити інакше, а Бог дав сили 
для переможного життя над гріхом.

Браття, сестри, ми немічні. Жодна 
людина, якою б сильною духовно не 
була, не може перемінити іншу людину, 
але це сильний зробити Господь Ісус 
Христос. Слава Йому! Друже, можливо 
у твоєму житті сьогодні тривога. 
Можливо, ти не знаєш, як змінити своє 
життя та життя своїх батьків, братів, 
близьких, рідних, своєї дочки. Але є 
на цьому місці сильний Господь, Який 
міняє, спасає, оживляє. Амінь.

Олександр Коськін, м. Луцьк
(занотовано зі свідчення Олександра в церкві 
«Нове життя», м. Полтава, 9 жовтня 2021 р.)

ОЛЕКСАНДР КОСЬКІН: «ЯКЩО Я СЬОГОДНІ НЕ 
ПОКАЮСЯ, ТО ВЖЕ НЕ ПОКАЮСЯ НІКОЛИ…»

Цей день почався погано, і виглядало, що 
скінчиться ще гірше. Автобус, як завжди, був 
переповнений. Мене штовхали зусібіч і це не 
додавало радості. Раптом я почула голос, що 
долинав з передньої частини автобуса:

– А правда, гарний день?
Через тисняву мені не було видно чоловіка, який 

це мовив, а він вів далі: описував весняний пейзаж, 
звертав увагу пасажирів на церкву попереду, на 
парк, на цвинтар, на вояцькі казарми. Невдовзі всі 
пасажири вже визирали через автобусні віконця. 
Його захоплення мало таку силу, що я вперше за 
цілий день посміхнулася.

Автобус доїхав до моєї зупинки. Із труднощами 

пробираючись до виходу, я побачила нашого 
«провідника». Це був чоловік похилого віку у темних 
окулярах. Він тримав перед собою палицю… 
Чоловік був незрячий!!!

Я вийшла з автобуса і раптом моє напруження, 
моя знервованість зникли. Бог у Своїй доброті 
послав незрячого, який допоміг мені прозріти. Для 
мене стало очевидним: попри те, що інколи справи 
йдуть погано, що все здається сумним і темним, – 
світ, усе-таки, чудовий.

Наспівуючи, я бігла по сходах до свого 
помешкання, бо не могла дочекатися хвилини, 
аби привітати свого чоловіка словами: «Гарний 
нині день, правда?»
А який для тебе сьогоднішній день?

«Ні про що не журіться, а в усьому молитвою 
і благанням з подякою відкривайте прохання 

ваші перед Богом. І мир Божий, який понад 
усяке розуміння, збереже серця ваші і думки в 
Ісусі Христі» (Новий Завіт, до Филип’ян 4: 6-7)

Бруно Ферреро «Часом досить промінчика»

ГАРНИЙ ДЕНЬ
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Ми захоплюємося, споглядаючи, як на місці 
вчорашньої пустки росте прекрасний дім, як через 
річку прокладається тисячотонний міст, як ракета 
долає силу тяжіння й вривається в космос. Ми 
захоплюємося людським розумом, який підкорив 
собі сили природи, добув з надр землі мідь, вилив 
її в дріт і зрештою змусив по цьому ж дроті бігати 
електричний струм. Тепер цей струм, заходячи в 
наш дім, гріє воду, охолоджує їжу, дає світло, миє 
посуд та збирає пил. І усе це створила людина. Та 
людина, яка сьогодні творить, ще вчора вчилася. 
Не буває добрих автомобілів, сконструйованих 
профе-сійними юристами. Чим важча справа, тим 
більше потрібно зусиль аби їй навчитися. І тут 
важливо пам’ятати, що як для доброї ковбаси треба 
доброго м’яса, так і для доброї освіти треба доброго 
вчителя. Справа виховання дітей – це справа усього 
життя. Справа не легка, кропітка. Відповідальним 
батькам не раз опускаються руки, любляче серце 
матері не раз терпне за долю своєї дитини. З цієї 
причини ми покликані шукати найкращих вчителів, 
аби навчитися добре виховувати своїх дітей, бо 
помилки або безвідповідальність в цій сфері дорого 
коштують. Та для нас є добра новина. Виявляється є 
вчитель, найкращий педагог усіх часів та народів. До 
нього не потрібно записуватися на прийом, не треба 
продати усе майно, щоб оплатити навчання. Він 
уважний, добрий, вимогливий, справедливий, але 
найголовніше – Він найкращий вчитель з виховання. 
Цим учителем є Ісус Христос. Вістку Євангелії, яка 
здатна спасти людську душу, Він передав своїм 
учням. Тут варто збагнути дві речі: перша – вчення 

Ісуса Христа є найважливішим, бо воно походить від 
Бога і стосується спасіння людини; друга – Ісус, будучи 
Богом, а значить і Творцем людини, використовує 
лиш ті методи виховання, які є найефективнішими. З 
цих двох причин приклад Христа та учнів є для нас, 
батьків, найкращим зразком виховання. Виховання, 
яке в своїй суті засноване на любові.

 Але сьогодні візьмімо лиш один Його метод 
і спробуємо в ньому розібратися та навчитися 
застосовувати. Це метод власного прикладу. Його 
потужну дію ми бачимо кожного дня. Батько водить 
машину – син поруч крутить уявне кермо, мама 
ходить на каблуках по вулиці – дочка по хаті. Наші 
слова, манери, поведінка – це те, що наслідують наші 
діти. Картина, де батько із цигаркою в зубах вчить 
сина здоровому способу життя – жалюгідна. Коли 
учні запитали Христа: «Учителю, де Ти живеш?», 
Він відповів: «Ходіть і побачите». Христос, де б Він 
не був, усюди брав з собою своїх учнів. Його святе 
життя краще за промови тогочасних риторів вчило 
святості. В Євангелії від Івана 8:38 Ісус Каже: «Я 
те говорю, що Я бачив в Отця». Виявляється сам 
Ісус наслідує приклад Батька. Павло, пишучи листа 
до Коринтян, також виявляє цей метод виховання, 
ось його слова: «Будьте наслідувачами мене, як 
і я Христа» (1Кор.11:1). В іншому листі до церкви в 
Ефесі Павло знову підкреслює цю важливу думку: 
«Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені 
діти» (Еф. 5:1).

 Уважно читаючи Біблію, ми приходимо до висновку, 
що власний приклад – це один із найважливіших і 
найдієвіших методів виховання. Але, нажаль, цей 
метод під силу не усім батькам. Виявляється, не 
просто сказати дитині як слід жити, потрібно щоденно 
своїм же життям підтверджувати ці слова. І тут мені, 
як батькові, який часто чинить помилки, потрібна 
неабияка сила. Цю силу може дати лише сам Бог. 
Що ж виходить, для того, аби добре виховати своїх 
дітей, мені потрібно бути для них прикладом, але 
сили жити так я не маю і дати її мені може лише сам 
Бог? Саме так! Ось чому ми, батьки, навчаючи своїх 
дітей власним прикладом, повинні постійно самі 
навчатись у Христа. І якщо нам вдасться жити так, 
як писав Павло галатам: «І живу вже не я, а Христос 
проживає в мені», тоді нам вдасться добре виховати 
своїх дітей. Нехай допоможе нам Бог!

Юрій Притика

БАТЬКІВСЬКИЙ ПРИКЛАД ВИХОВАННЯ

Забігла я вчора в магазин. 
У черзі переді мною жінка з 
донькою. Дівчинці років п’ять.

– Мамо, можна я сама ви-
кладу продукти на стрічку?

Дуже захотілося їй допомог-
ти. Мама нервується.

– Давай, тільки швидше… – 
каже вона доньці.

Дівчинка з усією пристрастю 
починає викладати продукти 
на стрічку. Поспішає. Мама 
довірила таку справу! І рап-
том…

Пакет з пшоном падає і 
лопається. Пшоно майже не 
висипалося, але пакет порвав-
ся. Дівчинка завмерла. Що 
вона наробила!

– Ну ось, – так і знала! Ось 
довір їй! Ну, руки-крюки! За що 
не візьмешся… Треба тепер 
взяти новий пакет пшона! – 
каже мама дівчинки.

Дитина беззвучно плаче. 
Вона більше не хоче нічого 
перекладати. Вона недотепа. 
Руки-крюки. Так сказала мама.

Вона сама переклала інші 
продукти на стрічку. І, до не-
вдоволення всієї черги, пішла 
за новим пакетом пшона.

– А що тепер з цим пшоном,  
який ваша дочка розсипала? 
Хто за нього повинен платити? 
Я? – заводиться касир.

– Зупиніться! Ну нащо 
нагнітати на порожньому місці, 
навіщо тиражувати взаємне 
роздратування? Я куплю це 
пшоно, – кажу я. – За умо-
ви, що ваша дочка допоможе 
мені перекласти продукти на 
стрічку. Вона так чудово це ро-
бить.

Мама дівчинки ловить мій 
переконливий погляд. І, ніби 
отямившись, говорить:

– Так, Лідочко, допоможи 
тітці…

Лідочка починає акуратно 
перекладати мої продукти на 
стрічку. Старається. Поглядає 
на маму.

– Яка у вас помічниця росте! 
– кажу я мамі, щоб дівчинка 
чула.

– Так. І не кажіть! Вона і 
підлогу в мене вміє мити. І 
праня запускати!

– Отакої! – всі в черзі 
схвально посміхаються.

Тим часом мої продукти вже 
на стрічці. Я швидко пакую їх в 
пакети. Ми одночасно з Лідою і 
її мамою виходимо з магазину.

– Лідо, а ти коли-небудь 
була в Венеції? – питаю я.

– Ні.
– Знаєш, я теж поки не була, 

але читала, що там є площа, 
на якій багато-багато голубів, 
і вони майже ручні, сідають 
людям на руки, і люди з ними 
фотографуються. Уявляєш?

– Класно! – тихо каже Ліда.
– Хочеш прямо зараз опини-

тися в Венеції?
– Зараз? – дивується Ліда.
– Так! – я дістаю целофа-

новий пакет з пшоном. – Тут і 
зараз.

Ми відходимо від магазину, 
на місце, де нікому ніхто не 
заважає і кажу:

– Лідо, ти дуже нудно впу-
стила пшоно. Воно навіть не 
розсипалося. Впусти так, щоб 
все розсипалося.

Ліда озирається на маму. Та 
вже все зрозуміла, усміхається 
і киває. Ліда бере у мене пакет 

з пшоном.
– Прямо на землю?
– Так, прямо на землю!
Ліда радісно плюхає пшоно 

на землю і воно розсипається.
Звідки не візьмись налетіли 

голодні голуби й стрімко наки-
нулися на пшоно біля ніг Ліди, 
яка верещала від захвату.

– Мамо! Дивись як їх багато! 
Вони їдять наше пшоно! Мамо, 
ми у Венеції!

Ми сміємося.
– Чудово. Спасибі вам. 

Прям протверезили. А то у 
мене сьогодні поганий день… 
– каже мама Ліди.

– Поганий день кожну хвили-
ну може стати хорошим і наше 
місто може стати Венецією.

– Так, я вже зрозуміла, 
– сміється мама. – Він уже 
став…

Вона притискає до себе 
радісну дочку, а дівчинка 
плескає в долоні… Ну все, тут 
я більше не потрібна.

Пам’ятайте, кожну хви-
лину все може змінитися 
на краще. Подумайте, і ви 
все самі зможете змінити… 
Будь ласка, любіть дітей… 
Подаруйте їм право на по-
милку…

Мамам на замітку!
ПРАВО НА ПОМИЛКУ

ЗАПОРУКА 
ЩАСЛИВОГО 

ШЛЮБУ
Щаслива, міцна родина це те, чого так прагне 

людство. Для когось це здається міфом, а хтось 
є яскравим прикладом того, що вдалий шлюб – не 
вигадки. Щасливе подружжя це не фортуна, що 
звалилася з небес, а результат копіткої праці. Чи 
не зобов’язує шлюбний договір між чоловіком та 
дружиною любити одне одного? Безумовно. Але 
скажіть, якщо чоловік, прийшовши з роботи, вимагає 
від дружини виконання його прохань, буцімто вона 
йому зобов’язана, ось печатка у паспорті, то чи можна 
назвати таку сім’ю щасливою? Якщо через деякий 
час чоловік з дружиною почнуть вимагати звершення 
обов’язків одне від одного і сприйматимуть це як 
належне, в той момент шлюб почне давати тріщину, 
а відносини руйнуватися. Аби не дійти до такого 
стану, подружжю потрібно усвідомити, що запорукою 
хорошого взаєморозуміння у сім’ї є проявлення 
вдячності за старання тих, з ким ми з’єднали свої 
долі. Якщо ми отримуємо подяку, зробивши щось 
для людини, ми відчуваємо бажання зробити це 
знову. Отож, наше серце повинне бути вдячним, як 
до Творця, так і до людей. Пам’ятайте, подружжя 
можна порівняти із трикутником: нижчі два кути, це 
безпосередньо чоловік з дружиною, а верхній – Бог. 
І коли ви стаєте ближче до Нього, ви автоматично 
зближаєтеся одне з одним. Нехай Господь 
поблагословить та укріпить ваші сім’ї!
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«Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть 
їм приходити до Мене, бо Царство Небесне 
належить таким» (Матв.19:14).

Впродовж свого служіння Божий Син, Ісус Христос, 
вбачав проблему, з якою сьогодні зіштовхується наша 
країна, наші сім’ї. 

Неналежне виховання, рання залежність від 
тютюну та алкоголю, розпуста та підвищення 
беззаконня серед підлітків – це один з наслідків 
того, що їм одного разу заборонили прийти до Ісуса і 
послухати, що їм скаже Божий Син. 

Діти, підлітки...
Особлива каста людей для Бога. Батьки хочуть, 

щоб їхні діти були здоровими, щасливими та 
успішними в своєму житті...

Що робити?
На що звернути увагу?
Який є ключ для досягнення цілі?
І що (або хто) може вплинути на мою дитину?...
Дуже багато питань виникають під час виховання 

наших дітей!
Одна жінка-мама мені сказала: «Малі діти – малі 

проблеми, великі діти – великі проблеми». 
Як і де знайти правильний шлях для того, щоб 

діти та підлітки були не проблемою в житті сім’ї, а 
великим благословінням та нагородою? 

БАТЬКИ, ДОЗВОЛЬТЕ ВАШИМ 
ДІТЯМ ПРИЙТИ ДО ІСУСА!

«Діти – спадщина Господня, плід утроби – 
нагорода!» (Пс.126:3)

Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на слова Ісуса 
Христа: «Пустіть діток і не бороніть їм приходити 
до Мене...».

Моє особисте переконання і відповідь на те, 
чому сьогодні наші діти та підлітки стають на шлях 
розпусти, раннього статевого життя, залежності від 
тютюну, наркотиків та алкоголю – це ТЕ, ЩО ЇМ НЕ 
ДОЗВОЛЯЮТЬ ПРИЙТИ ДО ІСУСА, Який вчить 
любити, слухатись батьків, поважати старших, жити в 
свободі та перемагати зло добром. 

І сьогодні, дорогі читачі, я хочу з вами поділитись 
одним із ключів для формування цілісності та високої 
моралі, правильної поведінки та гарного ставлення 
до дорослих – «Не бороніть дітям приходити до 
Мене...».

Біблія нас вчить: «А ви, батьки, не дратуйте 
своїх дітей, а виховуйте їх у послухові й навчанні 
Господнім!» (Ефесянам, 6:4). «Настав юнака на 
початку дороги його, і він не ухилиться від неї, 
коли й постаріє» (Притчі, 22:6).

Працюючи з дітьми та підлітками упродовж 
чотирьох років в селищі Супрунівка та навколишніх 
селах, я особисто переконався, що прихованою 
частиною айсбергу є те, що дітям з самого дитинства 
не прищеплюють науку Господню, яка вчить 
правильної поведінки. І все це починається з наших 
сімей, де не говорять про Бога, не читають Біблію, 
яка є особливим інструментом для формування 
наших дітей. Я жив в такій сім’ї, де не було вище 
перерахованого. Моя бабуся, яка прийняла вірою 
Ісуса Христа в своє серце, стала для нашої родини 
першопроходьцем і тією людиною, яка вперше 
розповіла нам про Бога і читала нам Біблію. 

Жителі могутньої країни Америки, яка була від 
початку сформована на біблійних засадах, мали в 
домах Святе слово і, читаючи його, запроваджували 

в школах молитву та християнську етику і це стало 
великим благословінням і серйозним стимулом до 
перемін на краще дітей та підлітків в США. 

Церква Ісуса Христа виконує особливу місію: 
вона не тільки дає можливість знайти спокій своїй 
душі, але й бажає навчити як правильно жити...

«Дорослий спасає життя, а молодий – долю...».

ПРАЦЯ ЦЕРКВИ В 
СУПРУНІВЦІ З ДІТЬМИ

Церква в селі Супрунівка є активною в тому, щоб 
служити дітям та підліткам. 

Церква Ісуса Христа дає відповіді на постійні 
запитання батьків.

Євангеліє дає повне усвідомлення того, що 
робити, як правильно виховувати своїх дітей.

Церква в селі Супрунівка робить великий 
акцент на те, щоб діти, підлітки та молодь стали 
на правильний шлях, дорогу спасіння і свободи в 
Христі Ісусі. 

Дитячо-підліткові денні табори – один із 
інструментів донесення істини Божої, яка вчить 
любити ближнього. 

І саме про це, на одному з таких таборів, на 
центральному стадіоні селища, дякуючи помісній 
церкві, промовив слова Ісуса Христа, тоді сільський 
голова, а нині староста в Супрунівці, В. І. Богатир: 
«По чому люди дізнаються, що ви мої учні? 
Коли матимете любов між собою».

І ВИ СКАЖЕТЕ: « А ЩО ДАЛІ?»
А далі, дорогі читачі, батьки, бабусі та дідусі, ми 

стараємось систематично працювати з дітками в 
нашому «Клубі друзів», де з дітьми та підлітками 
проводять щосуботи та щонеділі зустрічі, на яких 
продовжуємо вкладати в серця дітей духовні істини, 
які формують правильну поведінку в суспільстві та 
своїх домівках. 

СОЦІАЛЬНА ПРАЦЯ З 
ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ

Також я вбачаю велику відповідальність 
попередити та спорядити, показавши наслідки 
раннього статевого життя та вживання тютюну та 
алкоголю, проводячи соціальну роботу в школах з 
дітьми та підлітками, через профілактику негативних 
явищ. Все це, як інструмент для того, щоб звершити 
головне – показати дітям правильний шлях, по 
якому хто піде, той буде мати благословення в 
своєму житті. 

Підводячи підсумок, хочеться знову нагадати 
слова Ісуса Христа: «Пустіть діток, і не бороніть 
їм приходити до Мене, бо Царство Небесне 
належить таким» (Матв.19:14).

Михайло Мухар

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ХРИСТОВІЙ НАУЦІ – ГОЛОВНА 
УМОВА ЇХНЬОГО ПОДАЛЬШОГО ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ

Профілактика в школі 

В. І. Богатир, 
сільський голова
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Біблія говорить правду
Біблія говорить правду навіть там, 

де їй це, начебто, невигідно. Вона не 
приховує, що Яків, батько «обраного 
народу», обманював. Мойсей постає 
не надто впевненим у собі чоловіком, 
котрий, намагаючись допомогти своєму 
народові, йде на вбивство і рятується 
втечею в пустиню. Давид на сторінках 
Біблії – не тільки улюблений цар, 
воєначальник і духовний лідер Ізраїлю. 
Він ще і забирає в чоловіка дружину, а 
самого чоловіка, щоб приховати свій 
гріх, відправляє на вірну смерть.

В одному місці Біблії народ Божий, 
Ізраїль, звинувачується в тому, що 
на його фоні Содом і Гоморра мають 
кращий вигляд (Єз. 16:46-52).

Біблія говорить, що, за своєю 
природою, людина – ворог Богові. 
Майбутнє в ній передбачено далеко 
не безхмарне. Ще сказано, що дорога 
на небеса вузька, а в пекло – широка. 
Ніхто не скаже, що Біблія написана 
для тих, кому потрібні прості відповіді 
чи приємний, оптимістичний погляд на 
релігію і людську природу.

Біблія збереглася в 
первісному вигляді
Коли після тисяч років життя 

єврейської нації у вигнанні відрод-
жувалася Ізраїльська держава, 
пастух-бедуїн наштовхнувся на одну із 
найчудовіших знахідок нашого часу. У 
печері на північно-західному узбережжі 
Мертвого моря в розбитому глечику 
були знайдені рукописи, на тисячу 
років старші за найдавніші відомі на 
той час. Одним із найважливіших 
документів був сувій із текстом Книги 
пророка Ісаї. Текст рукопису був 
практично ідентичний тому, котрий 
ми можемо прочитати у своїй Біблії. 
Сувої Мертвого моря піднялись з 
праху, мовби вітаючи народ Ізраїлю, 
що повертався на батьківщину. 
Твердженню, що первісний текст Біблії 

загубився в глибині віків під перами 
недобросовісних переписувачів, було 
завдано нищівного удару.

Біблія свідчить сама 
про себе

Дуже важливо знати, що говорить 
про себе сама Біблія. Якби автори 
Святого Письма не стверджували, що 
говорять від імені Бога, було б досить 
ризиковано говорити про це на основі 
лише побічних свідчень. Була б у нас 
і інша проблема. Ми стикнулися б із 
цілою купою нерозгаданих таємниць, 
що дійшли до нас на сторінках істо-
ричних і повчальних творів. Але не 
було б книги, завдяки якій по всьому 
світу появилась неймовірна кількість 
церков і синагог. Якби в Біблії прямо не 
було сказано, що через неї говорить Бог, 
вона не стала б основою віри мільйонів 
християн і євреїв (2Петр.1:16-21). Але 
ті, хто писав Біблію, без тіні сумніву 
заявляли, що їх надихнув Бог. І цьому є 
багато підтверджень.

Не може бути хорошою книгою та, 
автори якої постійно і безцеремонно 
обманювали щодо джерела своєї 
інформації. Не могли б на обмані 
будувати своє земне життя і надію на 
життя вічне мільйони людей.

У Біблії описані чудеса
Вірити, що Бог відкрив Себе 

Ізраїлю, можна лише в тому разі, 
якщо Ізраїль справді вийшов з Єгипту. 
Якщо Червоне море не розступилося 
перед ізраїльтянами, як про це розповів 
Мойсей, Старий Заповіт втрачає всяке 
право говорити від імені Бога. Не менше 
залежить від чудес і Новий Заповіт. 
Якщо Христос буквально не воскрес із 
мертвих, то, як говорить апостол Павло, 
уся християнська віра побудована на 
великій неправді (1Кор. 15:14-17).

Вірогідність воскресіння була 
підтверджена ще тоді, коли свідки 
цього були ще живі й у них можна було 
багато чого уточнити (1Кор.15:1-8). Багато 
з цих свідків загинули мученицькою 
смертю, і померли вони не просто за 
якісь абстрактні моральні чи духовні 
переконання, а за свою непохитну 
впевненість, що Христос дійсно 
воскрес з мертвих. Хоч мучеників в 
історії було багато, важливо, за що 
люди віддавали своє життя. За явну 
брехню люди не помирають.

Біблія не суперечить 
сама собі

40 різних авторів протягом понад 
1600 років написали 66 книг Біблії. 
Причому 39 книг Старого Заповіту від 

27 книг Нового відділяють 400 років 
мовчання. І всі книги, від Буття до 
Об’явлення, – це різні частини однієї 
й тієї ж історії. Зібрані разом, вони 
дають чіткі відповіді на найважливіші 
питання буття людини: у чому смисл 
нашого життя? Як позбутися тривоги за 
майбутнє? Як жити в злагоді з людьми? 
Як піднятися над обставинами й 
зберегти надію? Як примиритися з 
Творцем? Біблія – це не збірка різних 
книг, це одна велика Книга.

Біблія абсолютно 
правдива з історичної й 
географічної точок зору
Протягом багатьох віків багато людей 

сумнівалися в історичній і географічній 
правдивості Біблії. Але сучасні 
археологи раз за разом виявляють 
свідчення про людей, міста і народи, 
про яких до цього було відомо лише 
з Біблії. І щоразу виявлялось, що 
все, сказане в Біблії, вірогідніше, ніж 
гіпотези вчених. Сучасний відвідувач 
біблійних музеїв і місць не може не 
дивуватися точності тексту Біблії у всіх 
історичних і географічних деталях.

Авторитет Біблії 
визнав Христос

Схвально відзивалися про Біблію 
багато людей, але ніхто не сказав 
про неї так переконливо, як Ісус із 
Назарета. Він пропагував Біблію не 
лише словами, а й усім Своїм життям. 
Коли Його спокушував сатана, коли Він 
навчав народ, коли терпів хресні муки, 
Христос не залишав сумнівів у тому, 
що для Нього Старий Заповіт був не 
просто національним спадком Ізраїлю, 
а чимось значно більшим (Мт. 4:1-11; 
5:17-19). Він вірив, що Біблія – книга 
про Нього Самого. Своїм землякам 
Він казав: «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» (Ів. 5:39-40).

Пророцтва Біблії 
збуваються

З днів Мойсея Біблія передбачала 
події, в які ніхто не хотів вірити. Ще 
до того, як Ізраїль прийшов в землю 
обітовану, Мойсей передбачив, що 
Ізраїль порушить вірність Богові, 
втратить землю, яку йому Бог дасть, 
буде розпорошений по всьому світу, 
а потім знову збереться і відновить 
свою державу (5М.28:31). Головне ж зі 
старозаповітних пророцтв – це про-
роцтво про пришестя Месії, Котрий 
спасе народ Божий від гріхів його і 
встановить Царство справедливості 
та миру.

Біблія залишається 
Біблією

Книги Мойсея були написані за 500 
років до появи перших священних книг 
індуїзму. Мойсей написав Буття за 2000 
років до того, як Магомет записав текст 
Корану. І за всі ці віки й тисячоліття 
не було іншої книги, яку так любили й 
так ненавиділи, як Біблію. Жодну іншу 
книгу так не купували, не вивчали й 
не цитували, як цю. Появляються і 
відходять в небуття мільйони інших 
книг, а Біблія залишається еталоном, 
за яким оцінюють всі інші книги. Це 
Книга № 1 західної цивілізації.

Сила Біблії змінює 
життя

Десять заповідей вказали дорогу 
до правильного життя величезній 
кількості людей. У псалмах Давида 
багато знаходили втіху в тяжкі для 
себе часи. Нагірна проповідь Ісуса 
не давала впасти в гординю і стати 
самовдоволеними законниками.

Слова Павла про любов з 13-го роз-
ділу Першого послання до Коринтян 
розтопили немало суворих сердець.

Що здатна зробити з людиною Біблія, 
можна зрозуміти, ознайомившись із 
життям апостола Павла, Августина, 
Мартіна Лютера, Джона Ньютона, 
Льва Толстого і Клайва Льюїса. Цілі 
племена і народи, такі, наприклад, як 
ірландські кельти, люті норвезькі вікінги 
чи індіанське плем’я аука в Еквадорі 
змінювались до невпізнання під 
впливом Слова Божого і знайомства 
з життям Ісуса Христа. Нема іншого 
життя, яке б так впливало на життя 
людське.

Якщо вам не дають спокою питання 
про те, чи можна довіряти Біблії, ви 
не самотні. У Святому Письмі, як, 
між іншим, і у всьому, що нас оточує, 
є таємниці. Але якщо Біблія — те, що 
вона сама свідчить про себе, вам не 
треба намагатися самим розібратися 
у всіх «за» і «проти». Христос обіцяв 
допомогти всім, хто хоче пізнати істину 
про Нього і Його вчення. Головний 
герой Нового Заповіту Ісус сказав: 
«Коли хоче хто волю чинити Його, 
той довідається про науку, чи від 
Бога вона, чи від Себе Самого кажу» 
(Ів. 7:17).

Щоб зрозуміти Біблію, дуже важливо 
знати, що її головна мета полягає зовсім 
не в тому, щоб ми просто її читали. 
Кожна істина Писання підводить до 
того, що нам потрібно прощення, яке 
може дарувати тільки Христос.

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, З ЯКИХ ВАРТО ДОВІРЯТИ БІБЛІЇ

«А СЛОВО ГОСПОДНЄ ПЕРЕБУВАЄ 
ВІЧНО. А ЦЕ ТЕ СЛОВО, ЯКЕ 

СПОВІЩЕНЕ ВАМ У ЄВАНГЕЛІЇ!» 
1Петра 1:22

ЩОБ 
ВИЗНАЧИТИ 

БРЕХНЮ,

ПОТРІБНО 
ДОБРЕ ЗНАТИ 

ПРАВДУ!
«ОСВЯТИ ТИ ЇХ ПРАВДОЮ!
ТВОЄ СЛОВО ТО ПРАВДА!» 

Євангелія від Іоанна, 17:17
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МОЯ ПЕРША ДИТЯЧА 
БІБЛІЯ

Мені зараз 40 років, народився в 
селі Мульчиці (Рівненщина). Мене 
буває запитують: чи олімпійський 
чемпіон Сергій Бубка не мій родич? 
Так, це троюрідний брат мого батька 
Бубки Івана Івановича. А мої найближчі 
родичі – вельми релігійні люди: дядько 
– православний священник, тітка 
служила в монастирі, а батько співав у 
церковному хорі. Мої батьки щонеділі 
відвідували православний храм, беручи 
й мене з собою, але я не знав живого 
Бога і не мав щирої віри в Нього. З 
храму старався втекти на базар, який в 
неділю зранку розкладався біля храму. 

Живий Бог в Особі Спасителя 
Ісуса Христа мені відкрився вже на 
Полтавщині, куди ми переїхали жити 
з чорнобильської зони. Саме тоді з 
жіночого монастиря моя тітка Віра  
передала мені дитячу Біблію. Я тоді 
навчався в п’ятому класі та з інтересом 
прочитав цю книгу, усі 538 сторінок. 
На мене ця дитяча Біблія справила 
неабияке враження, понад це в моєму 
житті відбулися докорінні зміни: ціле-
спрямовано перестав грішити й став 
молитися щодня тими молитвами, 
яким мене навчила бабуся. Мене ніхто 
до цього не примушував, але звідкись 
прийшло розуміння, що Бог є і до Нього 
треба молитися. Про це навіть батьки не 
знали. До цього у школі я вчився погано, 
після ж прочитання Біблії (буквально 
за рік) став відмінником навчання 
(особливо добре знав математику).

СВІДОМЕ РІШЕННЯ НЕ 
ГРІШИТИ

Моє життя змінилося: свідомо 
прийняв рішення не мати стосунків з 
дівчатами до одруження, не вживати 
алкоголю, не курити, не матюкатися і 
ні з ким не битися. Через це був часто 
осміяний однолітками. Пройшло два 
роки, і поступово я почав здавати 
свої позиції святого життя. Грішне 
середовище затягло мене повністю, 
хоч продовжував щоденно молитися 
молитвою «Отче наш».

Відслуживши в армії, таки вирішив 
не вживати алкоголь, хотів жити 
свято, але не міг. Постійно в мені була 
внутрішня боротьба з самим собою. 
Побачив, що моє життя котиться по 
похилій, в безодню. Оця внутрішня 
боротьба (чи швидше сказати мучення 
душі) і безсилля у розв’язанні проблем 
призвели мене до думок покінчити 
життя самогубством. За період, коли  
служив в армії, до села Славки, де жили  
мої батьки, переїхав жити служитель 
церкви Іван Рибачик і розпочав 
проводити в селі богослужіння. Ця подія 

мала велике значення для позитивних 
змін у моєму подальшому житті.

ВПЕРШЕ В 
ЄВАНГЕЛЬСЬКІЙ ЦЕРКВІ

Підсвідомо мене тягло в те зібрання 
християн, яке проходило в домі Івана 
Рибачика. Після декількох невдалих 
спроб нарешті переступив поріг оселі, де 
відбувалося богослужіння. Сказати, що 
щось розумів, не скажу. Сидів скраєчку, 
і просто слухав… Коли ж побачив там 
людину, з якою мав напружені стосунки, 
то став у своєму серці засуджувати її. І тут 
встає Іван Якович і зачитує з Євангелії: 
«Не судіть, щоб і вас не судили; бо 
яким судом судити будете, таким же 
осудять і вас, і якою мірою будете 
міряти, такою відміряють вам. І чого 
в оці брата свого ти скалку бачиш, 
колоди ж у власному оці не чуєш?» 
(Мт. 7:1-3). Слухаючи ці слова, раптом 
зрозумів, що несправедливо засуджую 
цю людину, я більше завинив проти 
неї, ніж вона проти мене. Здивувався, 
що так точно Іван Якович прочитав 
відповідь на мої думки, але подумав, 
що це просто випадковість. Пройшло 
хвилин двадцять, я вже думав інше і тут 
Якович зачитує новий текст з Біблії (з 
книги пророка Ісаї) і знову лунає точна 
відповідь на мої думки. Отоді я вже не 
здивувався, а злякався.

Це справило на мене таке враження, 
що я хоч і вірив, що Бог є, але не мав 
страху Божого. А тут подумав: якщо Бог 
є, то за межею смерті також щось є. Як 
Бог подивиться на те, якщо я закінчу 
життя самогубством?

ПЕРША СВІДОМА 
МОЛИТВА

Після того я вийшов в поле, став на 
коліна і вперше в житті звернувся до 
Бога своїми (не завченими) словами: 
«Боже, якщо Ти є, покажи мені Себе! 
Я хочу точно знати, що все саме так, 
як написано в Біблії». Тоді я підробляв 
пастухом в колгоспі, доки після армії не 
відновився в інституті.

Через декілька днів після тієї мо-
литви кудись подівся бичок зі стада. 
Щоб відробити за того бичка годі було 
й думати – усього літа буде замало. 
З товаришем по роботі на конях ми 
об’їхали велику площу в пошуках про-
пажі, але все марно. І тоді я знову 
звернувся в молитві до Бога: «Боже, 
якщо цей бичок тут десь є, покажи мені 
його!» Після цього мій кінь звернув на 
гору, а мій погляд падає в далечінь, 
точно на те місце, де в кущах стояв 
ледь помітний бичок. Ця подія додала 
мені страху, я розумів, що не могло це 
все бути простою випадковістю.

Після того через деякий час пропало 
ще семеро бичків, і я вже знав, що 
треба робити: просив Бога показати тих 
бичків. І буквально кожного разу після 
молитви мені вдавалося легко знайти 
зниклих тварин.

З лівого боку на під’їзді до села є ліс, 
я випасав за ним худобу, і треба було 
гнати вже стадо в село через поле, 
яке щойно зорали. Пішов рясний дощ 
і здійнявся противний вітер. Худоба не 
йде проти сильного дощу. Все стадо 
просто стояло на місці. Я ж нічого не міг 
вдіяти. А то був 2000 рік, саме тоді було 
багато крадіжок худоби. Насувалася ніч, 
яка була на руку злодіям… Я заволав в 
молитві до Бога. Явно Бог зробив чудо: 
мовби невидима рука розсунула хмари, 

і хоча дощ цілком не вщухнув, вітер 
змінився на протилежний – в бік села. 
Вся худоба дружно пішла в село, а я за 
нею…

БОЖЕ, Я ДЯКУЮ ТОБІ, 
ЩО ТИ Є!

Спочатку я молився: «Боже, якщо Ти 
є…». Нарешті почав молитися: «Боже, 
дякую, що Ти є». В ніч з 4 на 5 серпня 
2000р. мені був сон від Бога. Там були 
події останнього часу, як зірки з неба 
падали, я уві сні дуже злякався, бо вже 
йде Господь судити людей, а я не готовий. 
У тому сні я сильно молився і просив Бога 
почекати, і Господь Ісус Христос сказав 
до мене: «Чому ти не йдеш до Мене? Я 
тобі показав, що Я є…».

Після того сну я спішив до церкви 
вже з явним наміром покаятися у 
своїх гріхах. Чекав, щоб хоч хтось зі 
служителів прикликав до покаяння, але, 
на жаль, ніхто не кликав…

Саме тоді один хлопчина прочитав 
місце з Біблії: «Не бариться Господь 
з обітницею, як деякі вважають це 
барінням, але вам довготерпить, бо 
не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі 
навернулися до каяття» (2Петра 3:9).

Той хлопчина по моєму проханню 
показав мені це місце з Нового Завіту, 
я тоді взяв його книгу, вийшов наперед, 
прочитав це місце і сказав, що Господь 
відкрився мені, що Він є і Бог повеліває 
мені покаятися. Я попросив, щоб за 
мене помолилися. Це була середа, 9 
серпня 2000 р. Всі молилися за мене, я 
ж плакав і просив у Бога прощення своїх 
гріхів, аж нарешті відчув, як великий 
тягар спав з моєї душі, мовби тяжкий 
мішок впав з моїх плечей.

Після того я придбав Біблію, став у 
полі на коліна, помолився і попросив 
Бога відкритися мені через Своє Слово: 
«Я хочу знати хто Ти такий, Боже, і хочу 
пізнати волю Твою для свого життя». 
Відтоді я почав читати Біблію.

Коли була гроза, люди ховалися, а я 
виходив надвір і славив Господа. Сатана 
сіяв мені думки, що я нікому не потрібен, 
мені одна дорога – закінчити своє життя 
самогубством. Коли ж покаявся, то 
думав, що за двадцять років мого життя 
я грішив і жив у незнанні, без Бога… 
Так, я усвідомлював в глибині душі, що 
Бог є, але тривалий час не розумів, що 
є відкуплення гріхів в Ісусі Христі. Я не 
знав особисто Ісуса Христа, що тільки 
в імені Ісуса Христа спасіння моєї душі.

ЧАС ДУХОВНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ ТА СЛУЖІННЯ 

БОГОВІ
Я ніколи не думав, що мене колись 

рукопокладуть на служіння пастора 
церкви. Моє служіння розпочалося з 
допомоги по будівництву Дому молитви 
церкви «Нове життя» (м. Полтава). 
Поїхав восени просто допомогти на 
місяць часу, а був там аж до весни.

У мене не було коштів утримувати 
себе, тому пішов працювати до 
фермера, щоб заробити необхідні речі 
на прожиття. Працюючи у фермера 
(який, до речі, теж щирий християнин) 
в Минівці, молився і казав Богові, що 
не вмію добре проповідувати, співати, 
можу тільки працювати руками, тому 
хотів би допомагати у будівництві та 
ремонті Домів молитви. Я розумів, 
що життя швидко проходить і треба 
встигнути послужити для Бога.

І Бог дав відповідь: прямо до мене 
приїхав ст. пресвітер Церкви ХВЄ 
Полтавщини Степан Павлусь, місіонери 
Петро Сикида та Валерій Рибачик. Вони 
запропонували мені їхати в м.Хорол, де 
тоді розпочалося будівництво декількох 
Домів молитви. Це був 2003 рік. Думав, 
що буду в Хоролі три місяці, але трудився 
там майже три роки. Жив на місіонерській 
орендованій квартирі у Вишняках. Були 
деякі матеріальні труднощі, але я на це 
не зважав. За той час влаштувався в 
місцеву пекарню й далі допомагав по 
будівництву.

Бог чудесно провадив і надавав мені 
допомогу. Головне у свідомому житті 
християнина: ставити Бога на перше 
місце, а Він подбає за все інше.

Коли мені виповнилося 25 років, 
вирішив одружитися (це був 2005 рік). У 
мене тоді й речей було усього дві сумки. 
А мені було пророцтво: не будеш без їжі 
та притулку...

БОГ РЯСНО 
БЛАГОСЛОВЛЯЄ!

Моя дружина родом з Західної 
України, але наша перша зустріч 
відбулася в Полтаві. Після шлюбу ми 
планували одразу їхати в Харків, щоб 
там допомагати церкві, але обласний 
пресвітер запропонував нам їхати в 
Решетилівку...

Що б не відбувалося у світі, треба 
постійно і щоденно працювати 
на Боже Царство. Тепер я твердо 
і непохитно вірую і знаю живого 
Бога в Особі Ісуса Христа. Дух 
Святий наповнює моє серце! Деякі 
речі з минулого мені нині здаються 
безглуздими та смішними. Я отримав 
живу надію на вічне життя і віру, яка 
докорінно змінює моє життя. 

Василь Бубка, м. Решетилівка, 
Полтавщина, тел. +38 098 841 7930

Василь Бубка: «МОЄ ПОКЛИКАННЯ – 
ПРАЦЮВАТИ НА БОЖЕ ЦАРСТВО!» 
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Отче Небесний!
В ім’я  Ісуса Христа 

будь милостивий до 
мене, грішника, і пробач 
всі мої гріхи. Зайди 
Духом Святим до мого 
серця, очисти мене від 
усякого гріха. Господи 
Ісусе, будь моїм Спа-
сителем 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.

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
ГРІШНИКА

Газета «Жива надія» друкується за добровільні пожертву-
вання читачів, розповсюджується безплатно! 

Карта ПриватБанку для пожертвувань: № 4731 2191 2366 3233  (на 
ім’я редактора газети)/ редактор газети: Геннадій Андросов 

Тел. вайбер +380502813256 Е-mail: giva.nadiya@gmail.com

ЗАПРОШУЄМО ВАС 
ДО ЦЕРКВИ «НОВЕ ЖИТТЯ»!

СУПРУНІВКА
вул. Соборна 5 Б

Тел. 063-782-7400
Михайло Юрійович

 
ЩОНЕДІЛІ з 10:00

с. АБАЗІВКА
Центральний будинок культури

с. АБАЗІВКА
Центральний будинок культури

с. СУПРУНІВКА

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!

ШЛЯХ ДО 
ПРИМИРЕННЯ

З БОГОМ ЛЕЖИТЬ 
ЧЕРЕЗ ПОКАЯННЯ

В ГРІХАХ В ІМ’Я 
ІСУСА ХРИСТА

«ЦЕРКВА
БОГА 

ЖИВОГО – 
СТОВП І ПІДВАЛИНА 

ПРАВДИ» 1Тим.3:15

ЖИВА НАДІЯ НЕХАЙ
ЖИВЕ У ВАШОМУ СЕРЦІ!

Сьогодні немає часу, завтра 
не буде сил, а післязавтра 

може не стати нас...


