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

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 несприят-
ливі 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 за їжу: «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 Йому за хліб, врожай, 
мир та Україну!

Дякувати Богу за плоди земні – це добре, а на 
що ще дивиться Господь? Що головніше за подяку 
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

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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У вас так само? Коли ти молодий, 

то так легко планується, мріється 
і зовсім не думаєш про смерть… 
Так було і в житті 20-річної Лілії 
Простопчук із міста 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 мама дівчини боролася за 
повноцінне життя доньки. «Мама 
розказує, що коли я народжувалася, 
а це було 6 липня 2000 року, моє 
серце почало зупинятися. Я зовсім не 
плакала, очі були наповнені кров’ю, 
а тіло стало синім через крововилив 
у мозок. Я не знаю, як виглядала ця 
картина, але думаю, що 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, проте далі все почало 
відбуватися з точністю до навпаки. 
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 усього 
першого року її життя в батьківській 
молитві кожного дня звучало прохання 
до Бога за оздоровлення доньки. 
Бог змилувався над дитиною, і 
в однорічному віці відбулося ди-
вовижне зцілення – руки та ноги 
Лілі 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 опиняється під загрозою 
– в одну мить дівчини могло б просто 
не стати. «Таке відчуття, що це 
трапилося вчора. Вранці я проснулася, 

помолилася, поїла, і почала робити 
все, що запланувала на день. Крім 
того, я розписала всі свої справи, 
навіть на наступний тиждень. І саме в 
цей день сталася така ситуація, яка в 
одну мить зруйнувала 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. Мій менший 
брат Тарас 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 шоковий стан, і 

ситуацію погіршувало усвідомлення 
того, що я не відчувала свого тіла. У 
цей момент мені стало страшно за те, 
що можливо я зламала руки, ноги й не 
зможу ходити. Почала молитися, щоб 
Бог зберіг мені життя», – згадує Лілія.

Дівчина та її менший брат дивом 
залишилися живими. Вони отримали 
травми сумісні з життям. На місці ДТП 
працівники швидкої надали медичну 
допомогу молодим людям 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 залишаться шрами. Як і будь-
яка інша дівчина, 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 
той момент 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 Богом дозволяє мені 
бути впевненою, що й у вічності я буду 
з Ісусом Христом».

«Хто вірує в Нього, не буде 
засуджений; хто ж не вірує, той вже 
засуджений, 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

Не вірте брехні, що Бог забув 
про вас, якщо опиняєтеся у важких 
життєвих обставинах. У Бога є на 
це свої причини. Не приписуйте 
сатані своїх труднощів! Він нічого 
не може зробити вам всупереч волі 
Всевишнього. Господь же використовує 
страждання, щоб досягти своєї мети у 
вашому житті. У пустелі ви позбавлені 
всього. Ваш розум може заповнювати 
обман, нібито Богу все одно, що з 
вами відбувається. Але це не так! За 

таких обставин ви нарешті починаєте 
усвідомлювати свою повну залежність 
від Нього.

Одного разу вночі мене розбудив 
пронизливий крик болю нашого 
трирічного синочка. Відразу зро-
зумівши, що справа серйозна, я 
повіз його до лікарні. У відділенні 
невідкладної допомоги черговий лі-
кар встановив діагноз: непрохідність 
кишківника, потрібне негайне очи-
щення за допомогою катетера.

Я здригнувся від однієї думки про 
це. Після того, як мене переконали, 
що інших варіантів лікування немає, я 
поклав дитину на операційний стіл.

Коли почалася страшна процедура, 
він спробував встати. «Ви повинні 
тримати його», – сказав мені лікар. 
Схилившись над малюком, я сильно 
притиснув його до столу, щоб він не 
міг звестися. Він заридав, істерично 
скрикуючи: «Тату, зупини його! Тату, 
будь ласка! Зупини його! Зупини!» 

А потім настала мить тимчасового 
відключення емоцій – один з тих стоп-
кадрів, які ви не зможете забути все 
своє життя.

Син перестав плакати, глянув мені 
просто у вічі та з жахом запитав: 
«Тату, чому ти не зупиниш його?!» 
Як пояснити трирічній дитині, що це 
просто необхідно? Чи можна змусити 
його дитячий розум зрозуміти, що для 
цього болю є вагомі причини? Я не міг 
відповісти, оскільки він не зрозумів 
би мене. Я теж заплакав. А потім 
притулився до нього, обіймаючи його 
і притискаючи до себе й одночасно 
до столу. «Все добре, синку. Тато з 
тобою. Ти повинен вірити мені. Це 
необхідно. Це для твого ж блага. 
Я буду тримати тебе, поки все не 
закінчиться».

У моєму житті був не один випадок, 
коли я волав до мого Небесного Отця: 
«Припини це! Припини це! Ну, чому ж 
Ти не припиняєш?!!» Чи не траплялося 

з вами такого? Можливо, ви пере-
живаєте такий період саме зараз: 
обставини здаються безглуздими, 
а Бог – далеким. Це не так. Ви – на 
операційному столі, але Він тримає 
вас в обіймах! Йому не приносять 
задоволення ваші страждання, однак 
для вашого ж блага Він буде тримати 
вас там стільки, скільки потрібно. 
Будьте певні, що ваш біль не три-
ватиме ані на хвилину більше, ніж 
це необхідно.

БОГ БЛИЗЬКО! ВІН ТРИМАЄ ВАС В ОБІЙМАХ!
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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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Забігла я вчора в магазин. 
У черзі переді мною жінка з 
донькою. Дівчинці років п’ять.

– Мамо, можна я сама викла-
ду 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 по-
рвався. 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 нагні-
тати 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 пра-
ня запускати!

– Отакої! – всі в черзі схваль-
но 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 целофано-

вий пакет з пшоном. – Тут і за-
раз.

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

– Лідо, ти дуже нудно впусти-
ла пшоно. Воно навіть не роз-
сипалося. 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 хвилину 
все може змінитися на кра-
ще. Подумайте, і ви все самі 
зможете змінити… Будь ла-
ска, любіть дітей… Подаруй-
те їм право на помилку…

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!

Один чоловік потрапив в аварію, а потім його 
відвезли до лікарні, в найближче село, а це було 
далеко від міста. І він зателефонував колишній 
дружині, з якою відносини були жахливими: 
він судився з нею через дитину, спеціально не 
давав гроші, щоб змусити її піти на його умови, і 
взагалі – він її просто кинув. Хотів стати вільним 
і з різними жінками зустрічатися. І прекрасно він 
жив у своєму котеджі, поки ось – не потрапив в 
аварію. І виявилося, що потелефонувати нікому. 
Батьки старі, вони нічим не допоможуть, тільки 
за серце схопляться. Друзі… А друзів-то й нема. 
Є ще приятелі по чарці, у кожного з них своє 
життя. Вони всі гаряче йому радили поставити 
на місце колишню дружину і застосувати проти 
неї фінансові санкції, але навряд чи хтось з них 
приїде до нього. Якби ж то було хоча б у місті, 
а так – село. І діловим партнерам або дівчатам 
взагалі безглуздо телефонувати, вони скажуть: 

«Тримайся! Будь сильним! Якнайшвидшого тобі 
одужання!» Це було так ясно, як-то, що ноги 
зламані. І так само боляче...

Ну, він і подзвонив. «Ніна, – каже, – я в аварію 
потрапив. Я там-то і там. Я просто повідомляю, 
а то раптом помру. Ти вибач, що потурбував. 
Олексійку привіт передай!»

Ну, Ніна приїхала, звичайно. Не дуже швидко: 
він же у неї відібрав автомобіль. На електричці, 
потім на автобусі, але приїхала.

Привезла там все, що треба, стала клопотати, 
щоб чоловіка перевезли в місто. Втомлена, 
немолода тітка із зайвою вагою, яка не приваблює 
погляд, з сумками, в одній з яких для чогось 
бульйон і котлети. А чоловік уже був майже без 
свідомості й харчуватися не міг самостійно...

Але він вижив. Довго відновлювався, і 
відновився – живе зі своєю Ніною. Тому що вона – 
його найкращий друг, близька людина, найближчий 
родич. До нього це дійшло тільки в лікарні: 
виявляється є зв’язки сильніші від закоханості. Це 
зв’язки долі та життя.

Тож треба подумати завчасно: кому ми 
зателефонуємо, якщо що? Хто приїде до нас на 
автобусі з бульйоном і буде клопотати й виносити, 
вибачте, судно з випорожненнями? Може бути, 
ніхто. Може бути, одна людина. Може бути, дві. Але 
це точно буде людина, яка нам справжній родич 
– істинний, рідня – з усіма плюсами й мінусами. І 
ось цю рідню не можна ображати ні в якому разі, 
що б не трапилося. І треба бути готовим поїхати й 
самому на автобусі, якщо що. Або на електричці, з 
котлетами в сумці. І останніми грошима в кишені...

Анна Кір’янова

ХТО ТВІЙ НАЙБЛИЖЧИЙ РОДИЧ?

В кінці 90-х років 19-го століття 
в електричній компанії в Детройті 
працював молодий механік за 11 
доларів в тиждень. Працював він 
по 10 годин на день, а приходячи 
додому, часто півночі працював у 
себе в сараї, намагаючись винайти 
новий тип двигуна. Його батько 
вважав, що хлопець витрачає 
час даремно, сусіди називали бо-
жевільним, ніхто не вірив, що з цих 
занять вийде щось путнє. Ніхто, 
крім його дружини...

Вона допомагала йому працю-
вати ночами, по кілька годин 
тримаючи над його головою 

гасову лампу. Синіли руки, зуби 
цокотіли від холоду, вона раз у раз 
застуджувалася, але... Вона так 
вірила в чоловіка!

Через декілька років з сараю 
пролунав незвичайний шум. Сусіди 
побачили, як по дорозі без коня, 
в одному возі, їхали божевільний 
сусід і його дружина. Дивака звали 
Генрі Форд...

Коли, беручи інтерв'ю у Форда, 
якийсь журналіст поцікавився, 
ким би Форд хотів бути в іншому 
житті, геній відповів просто: «Ким 
завгодно... Аби поруч зі мною 
була моя дружина». Недобре 

Мамам на замітку

НАДІЙНА ПОМІЧНИЦЯ

чоловікові бути одному! Бог створив жінку в 
допомогу чоловікові. Чоловіки хочуть бачити у своїх 
жінках надійну помічницю.
ПАМ’ЯТАЙТЕ: ЗА КОЖНИМ УСПІШНИМ 

ЧОЛОВІКОМ СТОЇТЬ ЖІНКА!
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А ЩАСТЯ Є...
А щастя є таким багатогранним...
Воно – у щирій посмішці дитини,
У тім, що знову зустрічаю ранок, 
Що я чиясь кохана і дружина.
Воно – у сонця заході багрянім,
У небі чистім, мирнім, що над нами.
У пахощах весни, що так духмяно
Розносяться садами і полями.
Воно – в букетику кульбабок 
жовторотих, 
З любов'ю подарованих синочком.
А знаєте, яке воно на дотик,
Коли так ніжно обіймає дочка!..
А бачити очима все навколо,
Вдихати аромат на повні груди...
А чути птахів спів і рідних голос
І бігати стежками, що повсюди...
Воно у тім, щоб вміти помічати
У всьому почерк Божий для людини.
Щоб серцем розуміти й пізнавати
Оті, Творцем даровані, перлини!
Бо ж знати Бога – це багатство неба!
Тоді і в буднях сірих, і в тривогах
Оазис щастя віднайдеш для себе
І зовсім іншою стає життя дорога.
А щастя є!.. Воно багатогранне:
Любити, жити й просто посміхатись!..
Я дякую Творцю за те, що дано
Щодня, щомиті граней цих торкатись!

Олена Романішина

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВІКІВ...
Через призму віків та століть 
Боже Слово до людства лунає 
І навчає як правильно жить, 
Щоб дійти до небесного краю. 
Все відносне у нашому світі.
"А де ж істина?" – кожен питає. 
Хтось шукає її в Божому світлі 
А хтось в темряві досі шукає. 
Кожен хоче знайти дорогу,
Що веде до щастя вона 
Та без Божого Дивного Слова, 
Все даремно, усе дарма. 
Хоч багато неправди в світі 
Та Ісус є Правда й Життя, 
Ми до Нього спішімо скоріше 
І вникаймо в Його слова. 
Він для нас залишив Своє Слово: 
Я є Пастир, ви ж вівці Мої, 
Вівці знають мій ніжний голос 
І ніколи не йдуть за чужим.
А навколо лиш гріх і спокуси.
Як важливо почути всім нам 
Ніжний голос свого Ісуса, 
Його слово в наше життя.
Відкриваймо для цього Біблію.
На її чудових святих сторінках 
Наш Господь залишив обітниці 
Своїм вибраним донькам й синам.
В Слові Божому – сила велика, 
Яка може спасти усіх нас,
Духовно зміцнити на силах 
Ще й підтримати в будь-який час. 
Хтось шукає з гріхом компромісу 
І під сумнів Біблію ставить, 
Забуває, що дружба із світом 
Бути ворогом Богу заставить. 
Ще говорять: "Такий переклад,
Може в оригіналі й не так...
Та чому ж людям важко так вірити 
У все те, що Господь написав?!

Нам достатньо Божого Слова 
Для життя, зросту і перемог, 
Воно наша твердиня й основа, 
Мир і спокій у світі тривог.
Та сьогодні звучить питання: 
Скільки Біблію ми читаємо? 
Чи про все, що там є написано 
Чітко знаємо і пам'ятаємо? 
Слово Боже – це дзеркало духа 
І щоб оцінити свій стан, 
Зазирнімо у книгу мудрості, 
Яку Бог залишив всім нам...
Ми вивчаємо людські науки 
І читаємо книг так багато 
Та спасає нас Слово Боже,
Варто нам про це пам'ятати!
Ми були б ще на рівень успішніші, 
Якби частіше в наших руках 
Була б Богом написана Біблія, 
Додала б вона мудрості нам...
Залишається лиш питання: 
Де частіше думками ми? 
Що цінуємо, що вибираємо 
Хліб духовний чи страви земні?

Марія Занько

ЩОДНЯ У НЕБО ІЗ ЗЕМЛІ...
Щодня у небо із землі
Транслюються новини,
Що люди ще живуть у злі,
Що сваряться родини,
Що ще вбивають, ллється кров,
Земля від болю стогне,
Що вичерпавсь ресурс "любов",
І мало хто ще прагне
Робити із добра запас,
Прощати, обіймати...
Так, так, новини ці про нас,
Нас просто не впізнати.
Із сумом дивиться Господь
Наші земні сюжети.
На жаль, не кличемо: "Приходь!
Чекаєм! Боже, де Ти?!"
А стрімголов все біжимо,
Зловити хочем щастя.
Нічим наповнюєм єство,
Живемо так, як вдасться.
Шукаєм успіху кругом,
За руку ловим вдачу.
Живем у ритмі "все бігом".
Й лиш зрідка у придачу
Шепнемо: "Боже, поможи!"
І по життю галопом
Мчимося врозтіч хто куди.
А дні, немов потопом
Змиває вічність в небуття,
А ми й не помічаєм.
Бог всіх пильнує нас щодня,
Про це ми забуваєм.
Щодень у небо із землі
Транслюються новини.
В них є сюжет й про твої дні
Прожиті і години.
В цій стрічці всі твої діла,
Відомі й потаємні,
Твоя рутина й суєта,
Хвилини злі й приємні.
Подумай зараз про одне:
Як Бог переглядає
Новини про життя твоє,
Він радий чи страждає?

Оксана Гудзь

Запитав якось Комар Муху:
– А чи є десь поблизу квіти?
– Хм. Не знаю, не помічала я тут 

квітів, – відповіла йому Муха. – Але 
тут є стільки чудових консервних 
банок, багнюки та сміття!

І Муха радісно почала розповідати 
Комару про всі сусідні смітники, 
які йому неодмінно потрібно буде 
відвідати.

Полетів Комар у вказаному на-

прямку і зустрів Бджолу.
– Чи не бачила ти поблизу смітника? 

– запитав він у неї.
– Смітника? Ні! Я ніде не бачила 

смітників – здивувалася Бджола. – 
Тут усюди просто безліч ароматних 
квітів. Летимо? Я покажу тобі їх.

І Комар полетів з Бджолою 
дивитися на квіти.

Важливо вибирати собі друзів тих, 
з якими приємно дружити.

ЯК ОБИРАТИ ДРУЗІВ?

На світі безліч є книжок,
Різноманітних і корисних.
Та лиш в одній лунає з них
До всіх людей Благая звістка.

В тій книзі  для нас усе,
Що нашу душу зігріває,
Вона невпинно нас веде
І шлях у небо направляє.

Та книга – компас у руці,
Дороговказ надійний, чистий – 
Веде із грішної землі
У небо, у прекрасне місто.

І кличе нас на шлях святий,
Де благодать, мов річка ллється.
«Що то за книжка?» – скажеш ти.
Та книга Біблією зветься.

ДОРОГОВКАЗ
Микола Воднєвський

Допоможи Ані обрати вірний шлях, що приведе її до БІБЛІЇ

КУТОЧОК ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ОБЕРИ СЛОВО БОЖЕ – НАДІЙНИЙ ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ТВОГО ЖИТТЯ
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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 старший 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! 
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Тел. вайбер +380502813256 Е-mail: giva.nadiya@gmail.com

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

Чекаємо на Вас щонеділі з 15-00 та щосереди 
з 18-00 за адресою: м. ЗІНЬКІВ, вул. Гоголя, 33. 

Священнослужитель Володимир Петрович,
Тел. 050-942-2802

ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «ВІФАНІЯ» 

м. ЗІНЬКІВ 
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.   

ЛЮБОВ НАВКОЛО ТЕБЕ
Ось літній чоловік, стоячи біля пекарні, 

телефонує дружині:
– Софійко, тобі багет чи чіабату?
Я не чую відповіді, але бачу, як розквітає 

ніжністю враз помолоділе обличчя:
– Так, так, так, рідна...
ТУРБОТА – ЦЕ ЛЮБОВ.

Ось молодий чоловік цивілізовано складає 
в пакетик екскременти своєї собаки, при цьому 
посміхаючись своїй улюблениці, яка довірливо 
вткнулася носом в його джинси.

ВІДСУТНІСТЬ ГИДЛИВОСТІ – ЦЕ ЛЮБОВ.

Ось хлопець з дівчиною тісно притулилися 
одне до одного, йдучи вулицею біля річки, яка 
наскрізь продувається холодним вітром.

ЗІГРІВАТИ ОДНЕ ОДНОГО – ЦЕ ЛЮБОВ.

Ось таксист втішає маленького сина, 
розмовляючи з ним через відеозв’язок:

– Не плач, мій рідний! Я скоро приїду! 
Паровозик будемо ганяти!

ВТІШАТИ – ЦЕ ЛЮБОВ.

Ось водій вивантажує тістечка у кіоску, 
розмовляючи з літньою жінкою-продавцем... 
А потім простягає їй склянку кави з пончиком:

– Мабуть, як завжди, голодна, – ніяковіючи, 
бурмоче він, і додає, – зустріну, як завжди...

НАГОДУВАТИ Й ЗУСТРІТИ – ЦЕ ЛЮБОВ.

Любов… І вона всюди. Скрізь! Ти помічаєш 
її тоді, коли сам її відчуваєш. Ти завжди 
помічаєш лише те, на що здатний. Саме тому 
так багато тих, хто живе в любові. І так багато 
тих, хто говорить, що її не існує. Річ у тім, що 
ми – відбиття того, що є в нас, а не того, у що 
ми віримо.

ЖИВІТЬ У ЛЮБОВІ! ЛЮБОВ ЗЦІЛЮЄ!

Щонеділі 
о 12:00 

м. Зіньків 
вул. Гоголя 
№33

ЗАПРОШУЄМО ДIТЕЙ 
НА НЕДІЛЬНУ ШКОЛУ

Програма: 
вивчення 

Біблії, ігри, 
цікаві історіі 

і багато 
іншого. 

Тел. +380 (97) 
487 46 74 

Оксана 


