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

ЧАС ЗЕМНОГО ЖИТТЯ ДАНИЙ БОГОМ ЛЮДИНІ, ЩОБ ВОНА ШУКАЛА БОГА

ЖИВА НАДІЯ
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ!

«Бо тепер спасіння ближче до нас...» 
Рим 13:11

НА ВІТРАХ ЧАСУ…
Вітрами часу змінюються дати,
Летять, мов вихор, дні календаря.
А ми живем: робота, будні, свята…
І замітає час сліди життя.

Ми у гонитві – часто за грошима,
Крадемо час у близьких, у сім'ї.
І теплі вечори біля каміна
Дзвенять прощальною луною вдалині.

Ми трудимось від ранку і до ночі,
Так звично, монотонно і без змін.
Де взяти час підняти в небо очі,
Послухати пташок веселий спів?

Працюємо, кудись все поспішаєм,
Зробити треба так багато справ.
Контракт із часом наче підписали
На вигідних умовах. Де ж обман?

А час іде. І роки пролітають, –
Дитинство, юність – наче у імлі.
Ми жити і любити не встигаєм,
В майбутньому. Колись... У вихідні...

«Колись» – не наше, наше лиш «сьогодні»,
Оте «колись», можливо, й не прийде,
І вітром листопадовим холодним
Усі стежки назавжди замете.

А чи любили? Чи були щасливі?
І скільки в нас було безхмарних днів?
Чи в Господа ми прощення просили –
За всі помилки, весь тягар гріхів?

І знову день новий, ще сонце світить,
Ще Бог Свою дарує благодать…
Хай серце буде миром оповите –
Крізь будні в небо очі хай зорять.

Діана Парипа

ЦІЛЬ ЗЕМНОГО ЖИТТЯ
Кожній людині Богом даний час в безплатне 

користування. Кожна людина має у своєму роз-
порядженні певний проміжок часу – земне життя. Те, 
що дається безплатно, на жаль, часто не ціниться. 
Те ж саме з часом, тобто багато людей марнують час 
свого життя – витрачають на що завгодно, тільки не на 
те, що у Своїй волі для людини визначив Бог.

Апостол Павло у зверненні до греків дуже чітко 
сформував мету земного життя (на що саме Богом даний 
людині час): Бог «утворив увесь рід людський для того, 
щоб він жив на всій землі, ухваливши передбачувані 
часи та межі їхнього поселення, ЩОБ ВОНИ ШУКАЛИ 
БОГА, чи не відчують Його і чи не знайдуть, хоч Він 
недалеко від кожного з нас» (Дії 17:26-27).

ШВИДКОПЛИННІСТЬ ЧАСУ
Коли я був дитиною, мені здавалося, що попереду 

ще так багато років, а тепер можу сказати разом з 
псалмоспівцем: «Літа наші минають, як зітхання…» 
(Пс. 89:9). Ще наші роки порівнюються з цвітом на траві: 
на мить квітка показала свою красу, повіяв суховій 
– квітка всохла і порох її розвіявся за вітром. Кожна 
старша людина скаже, що її роки пройшли дуже 
швидко, дехто каже, що так швидко, мовби й не жив. 
Одна бабуся про своє життя сказала так: «Я в одні 
двері зайшла, а в інші вийшла – такі мої роки життя».

Щодо наших років земного життя написано в 
Біблії так: «Днів наших сімдесят літ, а при більшій 
міцності вісімдесят літ, і найкраща пора їхня – 
праця і печаль (марнота), бо минають швидко, і ми 
летимо». Дуже чітко тут підмічено, що ми відлітаємо, 
тобто тіло йде в землю, а душа (дух) повертається до 
Господа.

Якщо взяти середній вік життя в Україні, то він 
трохи перевищує 60 років, тобто, на превеликий жаль, 
навіть не досягає мінімального терміну, встановленого 
Богом – 70 років. А до 80 років і більше доживає малий 
відсоток. Однак катастрофа не в малій кількості років 
– важливо час земного життя не змарнувати.

ЦІНУЙТЕ СВІЙ ЧАС!
Псалмоспівець звертається в молитві до Бога: 

«Навчи нас так рахувати дні наші, щоб нам надбати 

серцем мудрість». Апостол Павло до церкви в 
Ефесі написав так: «Отож, пильно стережіться, 
щоб поводитися обережно, – не як немудрі, але 
як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не 
будьте нерозумні, але пізнавайте, в чому полягає 
Господня воля» (Еф. 5:15-17).

Все те, що є нині у світі, і на що власне витрачають 
свій час люди, направлено на те, щоб не шукати 
Бога і пізнання Його волі, а навпаки – віддалятися 
від Бога. То ще милість Божа, коли людина, 
змарнувавши стільки-то років свого життя, вже на 
смертному ложі може звернутися до Бога в молитві 
покаяння, просячи пробачити її гріхи. А скільки таких 
людей, які ніколи не думали й не думають про час 
смерті і що прийдеться постати перед Господом, 
щоб дати Йому відповідь про те, як жив і використав 
даний Богом час земного життя. Мало того, що люди 
значно скорочують своє життя через те, що усіляко 
шкодять своєму здоров’ю, але не служать Богові й 
не шукають Божої волі для свого життя.

БОЖА ВОЛЯ ДЛЯ ТВОГО ЖИТТЯ
Чомусь не заведено говорити про смерть, але ж, 

дорогі читачі, ми всі крокуємо до цієї межі, і рано чи 
пізно смерть прийде. І як не парадоксально звучить: 
наше життя – це підготовка до смерті. Казати, що всі 
там будемо; як усім, так і мені – це слова байдужості 
до своєї долі у вічності. Я не хочу, як усі, я хочу бути 
у вічності з Ісусом Христом у Божому царстві! І це 
можливо, це реально, якщо нині, сьогодні свій час 
направити до Слова Божого, до молитви, до пізнання 
волі Господа Ісуса Христа.

Слово Боже рясніє рекомендаціями як саме нам 
жити. Це щоденна ретельна праця і щоденний вибір. 
Тож обираймо те, що вічне, що справді має цінність, 
те, що до вподоби Богові: «Допевняйтеся, що 
приємне для Господа!» (Еф. 5:10). Для цього варто 
відкрити особисто Біблію і почати досліджувати: «А 
що саме Бог хоче сказати мені?» Помоліться перед 
тим, щоб Дух Святий відкрив вам розуміння Божого 
Слова. Нехай Господь вас рясно благословить, щоб 
кожен день вашого життя був корисним, для слави 
Божої, для наближення Божого царства. Амінь.

Геннадій Андросов

ЧАС – НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ
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БЛАГОСЛОВІННЯ 
НАРОДИТИСЯ В СІМ’Ї 

ХРИСТИЯН
Мій батько Семен повірив в живого 

Бога у 1924 році через свідчення його 
дядька Дмитра, а вже в 1928-му році в 
нашому селі Стронятин утвердилась 
Христова Церква і першим її пресві-
тером був мій батько.

Тому моя доля рясно благословенна 
Господом, бо народився в сім’ї щи-
рих християн і виховувався згідно з 
євангельською наукою. З дитинства 
набув істинну віру в Бога, яку зберіг 
упродовж усього свого життя. Гос-
подь цьому свідок. Слава Йому! 
Бог благословив мене богобоязною 
дружиною Євгенією. Істинно в нас з нею 
шлюб був чесний! Ми прожили разом 57 
років, Бог подарував нам синів, невісток, 
внуків та правнуків. 

МІЙ БАТЬКО НА ФРОНТІ
З приходом радянських військ на 

Львівщину мого батька примусово за-
брали на війну й одразу відправили 
на передову лінію фронту. Щоправда, 
дозволили взяти з собою Біблію. Там, в 
окопах і траншеях, він при нагоді читав 
Біблію солдатам та офіцерам. Про 
цю подію за десять днів знав уже весь 
полк, і говорили, що до них поступив 
якийсь особливий священник. А під час 
німецького бомбардування деякі офіце-
ри ховались за нього, щоб залишитися 
живими. Бувши на фронті, на грані смер-
ті від голоду, холоду і бомбардувань, з 
опухлими ногами на польсько-німець-
кому кордоні, важко поранений батько 
повернувся додому інвалідом, не вбив-
ши жодної людини, з Біблією в руках і в 
серці, з якої проповідував до кінця свого 
життя Слово Боже, виконуючи служіння 
пресвітера Церкви Христової, згідно з 
євангельським вченням.

Бог оздоровив батька, і він до самої 
смерті виконував різні польові, гос-
подарські та будівельні роботи у Львові.

АРЕШТ І СТАЛІНСЬКІ 
ТАБОРИ СИБІРУ

Через активну євангельську позицію 
батька арештували, інкримінуючи 
«антирадянську пропаганду» і запро-
торили до в’язниці у Львові. Не 
домігшись від нього бажаних для себе 
результатів, влада відправила його по 
етапу в Сибір. Там Господь звів батька 
з мужем Божим, (істинним пророком), 
братом по вірі Федором із Вінниці та з 
іншими братами з України, які так само 
відбували покарання за віру в Христа. 
Вдень вони важко працювали у суворих 
кліматичних умовах, а вечорами за їхню 
чесність, слухняність і якісну роботу на 
валці лісу енкаведисти дозволяли їм 
збиратись в просторішій землянці для 

поклоніння Богові, де Господь їх рясно 
благословляв. В їхніх проповідях, піснях 
і молитвах не було жодного політичного 
слова, ніхто не нарікав на владу тих 
років, на холод, голод, на виснажливу 
працю, на мізерний пайок, а, навпаки, 
вони раділи, дякували й славили Бога 
за те, що мають честь прийняти зневагу 
за ім’я Ісуса. Репресовані християни 
зі свого життя добре розуміли слова 
апостола Павла: «Тому любо мені 
(перебувати) в немочах, у знущаннях, у 
нуждах, у переслідуваннях, в утисках 
за Христа, бо коли я слабкий (тілом), 
тоді я сильний (в Бозі) духом. Адже 
ознаки апостольства мого виявилися 
у вас у всякому терпінні, знаменнями, 
чудесами та силами (Духа) (2Кор.12:9).                                                                      

БОЖІ ЧУДЕСА І ЗНАМЕНА 
Недалеко від їхнього табору про-

живала старенька жінка, в якої хре-
бет паралічем був зігнутий в дугу і 
пересувалася вона за допомогою ко-
ротенької палички та іноді, з дозволу 
охорони, відвідувала їхні молитовні 
зібрання в землянці. На одному з тих 
богослужінь Катю (дружину пророка Федора) 
огорнув великий жаль по цій старенькій 
жінці. Вона звернулася з проханням до 
присутніх, щоб помолитись до Небесного 
Лікаря про її зцілення. Тоді брат Федор 
особисто звернувся в молитві про 
зцілення цієї калічки до Господа й 
отримав від Нього підтвердження на 
зцілення. Тоді брат Федор звернувся 
до всіх присутніх на цьому служінні й 
запропонував всім тим, хто сумнівається 
в її зціленні, залишити зібрання. Після 
цього за цю жінку почали молитись. 
Під час молитви в силі Божій Господь 
направив руки Федора на хребет цієї 
калічки та повільно просував його руки 
від шиї донизу, а за руками одразу на 
очах присутніх хребет вирівнювався до 
норми здорової людини. В цій чудесній 
події прославився Господь, утвердилась 
віра в ув’язнених християнах і багато 
людей увірувало в Господа!

Друге чудо Боже, в якому про-
славився Господь. В Новосибірській 
області довший час була страшна за-
суха, до такої міри, що вся рослинність 
вигоріла, ріки повисихали, земля по-
тріскалась. Комуністи змушені були 
вирізати худобу і птицю на колгоспних 
фермах. Тоді браття, спонукані Духом 
Божим, стали молитися, щоб Господь 
для Своєї слави послав дощ строго в 
кордонах міста Новосибірська. Господь 
прийняв їхню молитву і зрозумілою мо-
вою через пророка Федора сказав, що 
повідомить їх Своїм громом (грозою). 
Також було їм сказано, щоб вони пові-
домили про цю подію владу. Тоді браття 
в супроводі охоронників прибули до 
керівництва міста і дослівно передали 
всі слова Господні, сказані їм під час 
молитви. Комуністи вислухали, тоді 
склали на них акт й пригрозили їм 
смертю, якщо не виповниться все те, 
що сказав їм Господь.

Коли вони повернулися до свого місця 
перебування, то почали однодушно мо-
литися, як написано: «І нині, Господи, 
поглянь на погрози їхні, і дай рабам 
Твоїм говорити Слово Твоє зі смі-
ливістю; тоді, як Ти простягнеш руку 
Твою на зцілення, і щоб знамення і 
чуда творились Ім’ям Святого Сина 
Твого Ісуса…» (Дії 4:29-30). Під час 
молитви в землянці Господь відповів їм 
звуком далекого грому, як Він їм обіцяв. 
Вони продовжували молитись, і раптом 
пролунав сильний грім. Вийшовши із 

землянки, вони побачили велику хмару, 
яка насувалася на Новосибірськ, як 
обіцяв їм Господь. Після дощу, який 
відбувся над містом, брати в супроводі 
енкаведистів прибули до керівників 
міста і просили їх, щоб ті взяли з собою 
карту міста і цей акт, який влада склала 
на них, і разом з ними перевірили те, про 
що сказав їм Господь. Проїхавши разом 
з ними весь кордон міста, комуністи, 
енкаведисти та брати знову були 
живими свідками чуда Всемогутнього 
Бога, бо дощ рясно пройшов строго 
в межах міста Новосибірська! Знову 
прославився Господь через Своїх рабів!

ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА 
З ЦЕРКВОЮ

На той час атеїсти різними способа-
ми боролися з Церквою Христовою.
Розповсюдженим був такий ідеологіч-
ний засіб: в спеціальних навчальних 
закладах проходили підготовку кому-
ністи, які потім видавали себе за 
християн. Їх засилали до церков, щоб 
вони спочатку втерлися в довіру, а потім 
зробили руйнівну роботу. Настільки 
хитрими були ці лжехристияни, що 
людською мудрістю неможливо їх 
виявити, а лиш даром розпізнавання 
духів (1Кор.12:10).

Коли такий лжеп’ятдесятник з Ле-
нінграда відправився в Новосибірськ, 
Дух Святий в той же самий час у 
видінні показав брату Федору цього 
чоловіка, відкрив його диявольську 
характеристику і ціль його приїзду. Коли 
цей вишколений велетень-енкаведист 
зайшов до їхнього зібрання, то йому 
запропонували помолитись. Добре 
знаючи служіння п’ятдесятників, він став 
емоційно молитися на вивчених інших 
мовах і сильно «пророкувати». Коли він 
закінчив «молитись», тоді в дію і боротьбу 
з диявольським слугою вступив Сам 
Господь, Який устами Федора прилюдно 
викрив цей диявольський план знищення 
Церкви. Від сказаних Божих слів цей 
велетень впав на землю, тремтячи та 
визнаючи свої гріхи, щиросердечно 
покаявся і сказав: «Істинно з вами Бог!» 
Він прийняв Христа, як особистого 
Спасителя. По молитві з покладанням 
рук Федора, Христос охрестив його 
Святим Духом зі знаменням інших мов 
(Дії 8:14-17; Дії 19:6) і звідти він поїхав назад, 
щоб вже свідчити про все те, що зробив 
для його спасіння Христос.

Через брата Федора Господь також 
об’явив членам церкви про смерть 
Сталіна і якою хворобою він буде 
вражений. І точно так сталось.

Коли молилися за долю мого тата, то 
Господь устами брата Федора сказав 
коротко і зрозуміло: «Семен вільний!» І 
наступного дня прийшло розпорядження 
про його звільнення. Батько попрощався 
зі всіма членами церкви в ув’язненні й 
поїхав додому.   

20 РОДИН З НАШОГО 
СЕЛА ОДНОЧАСНО 

ВІДПРАВИЛИ НА ПІВНІЧ
В той час, коли мій батько відбував 

покарання в Сибіру, то з нашого села 
у 1952 році відправили на північ СРСР  
одночасно аж 20 родин, серед яких: 
моя мама, я і мій брат Михайло та наша 
родина. Без суду і слідства, несподівано, 
посеред морозної ночі, в село в’їхала 
автоколона військових всюдиходів, 
покритих брезентом. Пам’ятаю, як до 
нашої хати, серед ночі, увірвалися кілька 
енкаведистів з автоматами в руках з 

криками: «Поднимайсь! Собирайсь!» 
Такої події й таких гостей ми вже чекали, 
тому встигли заздалегідь насушити 
мішок хлібних сухарів, який дозволили 
нам взяти та в зимову одежу одягнутися, 
і більш нічого. Вивозили нас назавжди, 
без права повернення на батьківщину. 
Все надбане майно, худоба і будинки 
підлягали конфіскації. Не вивозили па-
ралізованих хворих, дуже стареньких 
людей, які вже не могли ходити.
Спочатку нас завезли в тюрму по вулиці 
Замарстинівській у Львові. 

Арештантів поселяли по 20-30 душ 
(чоловічої та жіночої статі разом) в одну 
камеру. Тюремні камери закривались 
і відкривались чекістами, які з авто-
матами чергували по коридорах тюр-
ми. Камери не опалювались, ні ліжка, 
ні табуретки не було, всі сиділи й 
спали на підлозі. Розмовляти було 
заборонено. Годували нас «дієтичним» 
тюремним супом і давали по 200 
грамів чорного ячмінно-кукурудзяного 
хліба з незрозумілими добавками. 
Камери з людьми закривались на 24 
години. Для туалету в камері стояла 
40-літрова каструля з кришкою (одна, 
як для жіночого, так і для чоловічого роду). А 
виносили туалетні відходи опівночі, в 
той час, коли нас виводили у тюремний 
двір на пів години подихати повітрям. 
Хто порушував тюремну дисципліну, 
того запихали в холодний карцер, або 
в підвал з трупами. Люди задихались, 
жовтіли, зеленіли, сліпнули…

Потім нас відправили на Північ. За 
чотири роки мені прийшлось перенести 
тяжкі випробування на острові «Нова 
Земля». Багато разів був близьким 
до смерті від вічних морозів і нестачі 
харчування. Коли повернувся додому, 
то мені здавалось, що я потрапив на 
райську планету. На «Новій Землі» за 4 
роки я не бачив сонечка, жодного птаха, 
жодної рослинки, тільки безперервні 
морози та хуртовини, і полярні сяйва з 
різноколірними візерунками, які ціло-
добово пересувались з одного місця на 
інше. Видимість була приблизно такою, 
як наші ночі при круглому місяці на 
безхмарному небі. Весь час згадував і 
співав 26-й псалом: «Великий Бог! Коли 
на світ погляну і бачу все, що Ти створив в 
красі…», а також 20-й псалом: «Гляньте, 
браття, вгору, в синій небозвід…».

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ
Бог зруйнував ворожі плани – через 

чотири роки я, моя мама, брат (першими 
з віруючих) повернулися додому. Трохи 
пізніше прибув додому із Сибіру мій 
батько та інші віруючі. З поверненням 
додому, важко працюючи в колгоспі за 
трудодні та за копійки на будівельних 
роботах у Львові, починаючи з нуля, ми 
крок за кроком, день за днем, набували 
умови для скромного життя. Перший 
рік спали на підлозі й накривались 
старим рядном.

Мій батько служив пресвітером церкви 
до 1975 року. В ті часи на зібраннях 
проповідували з повноти серця, співали 
і молились з повноти серця, були 
братолюбні один до одного з ніжністю, 
в пошані випереджували один одного, 
у старанності не лінувалися, палали 
духом, служили Господеві, утішались 
надією, в скорботах були терпеливі, 
в молитвах постійні, брали участь 
у потребах святих, були гостинні до 
чужинців, не величалися, не були 
зарозумілими. Бажаю рясних Божих 
благословінь усім Вам, дорогі читачі!

Раб Ісуса Христа, брат
Василь Хом’як (1934 – 2021 рр.)

«Згадуйте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Боже, і, 
споглядаючи на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру» Євр.13:7

ПОДВИГ ВІРИ СИЛОЮ ДУХА СВЯТОГО
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ГОРДІСТЬ І ГІДНІСТЬ. 
У ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

Чи можна тебе назвати гордою? 
Якщо відповідь «ні» – вітаю: це 
перша ознака гордості. Бо з часу 
гріхопадіння з гордістю має справу 
кожна людина.

Хтось сказав, що гордість – єдиний 
гріх, який не викликає почуття вини.

То як тоді його розпізнати? Чи 
можна назвати гордістю почуття 
власної гідності або задоволення від 
досягнутих успіхів?

Насправді почуття власної гідності 
– добра річ, якщо базується на 
розумінні того, хто для тебе Ісус і 
хто ти в Ісусі Христі. Тоді ти вмієш 
правильно сприймати свої успіхи 
й смиренно реагувати на критичні 
зауваження.

Твоє задоволення від досягнутих 
успіхів не буде гріховним, якщо 
викликане не порівнянням із тим, 
що зробили (або не зробили) інші, а 
усвідомленням, що ти зробив все, що 
мав зробити.

Смиренна людина порівнює себе 
сьогоднішню не з іншими людьми, 
але із собою вчорашньою, бажаючи 
виконати Божий задум щодо себе 
(див. 2 Кор. 10:12-13; Гал. 6:4).

Смиренна людина знає, що 
помилитися може кожен, а значить – і 
вона. І правильно реагує на критику 
– дякує і приймає, якщо критика 
виправдана; дякує і живе спокійно 

далі, якщо критика безпідставна.
А що ж таке гордість? Це гріховний 

прояв свого «я», надмірно висока 
думка про себе, зневага до інших, 
пихатість.

Бог це просто ненавидить (див. 
Притчі 8:13). «Бог противиться 
гордим, а смиренним дає бла-
годать» (1Петра 5:5, Як. 4:6).

Горда людина Богові огидна, бо всі 
заслуги й таланти, які дав Він, вона 
приписує собі. І чи може Творець із 
таким миритися?..

Визнаймо: у кожного з нас бувають 
прояви гордості. І всі ми потребуємо 
допомоги Отця, щоб, долаючи спокусу 
гордості, вчитися бути гідними, проте 
не гордими.

Але де межа між гордістю і 
гідністю?

ГОРДІСТЬ живиться визнанням. Усі 
навколо мусять знати, що вона краща, 
розумніша, ефектніша, успішніша за 
інших. Гордість живе на порівняннях.

ГІДНІСТЬ не потребує визнання. 
Вона знає, Кому завдячує своїми 
дарами та досягненнями, і людина, 
з почуттям власної гідності, дивиться 
на інших як на рівних, виконуючи своє 
покликання, не чекаючи похвали від 
інших людей і не ображається, якщо 
її не зауважують.

Людмила Бендус

«ГОРДИНЯ ЛЮДИНИ 
ПРИНИЖУЄ ЇЇ, А 

ЛЮДИНА, СМИРЕННА 
ДУХОМ, НАБУВАЄ 

ЧЕСТІ» Пр. 29:23

Перша ознака гордості – образа. 
Коли людина ображається – це 
говорить про її приховану глибоку 
гордість. Образливі люди – горді та 
самолюбні. І коли ми себе ловимо 
на думці, що ми образилися, це 
тільки свідчить про те, що в нас 
живе гординя – ця страшна руйнівна 
зараза, тяжка хвороба, яка з’їдає 
нашу душу, як іржа поїдає залізо...

Коли в нашому серці живе 
образа, у нас не може бути ні 
любові, ні смирення, ні лагідності, 
ні мудрості – нічого цього не може 
бути...

Так все просто в цьому житті: 
позбудешся гордині – піде геть 
образливість, зникне образливість 
– прийде співчуття і любов до 
ближнього.

Ображати іншу людину так 
само є гріхом. Однак, в значно 
гіршому стані людина, яка об-
ражається. Людина, хвора на 

образу, обов’язково образиться на 
когось, знайде причину для образи 
з нічого, вона може бачити образу 
там, де її по суті нема (тобто вона 
має уявну образу).

Бог змінює наш характер, ви-
даляє стару гріховну натуру, на-
томість дає здатність прощати, 
не ображатися, не заздрити, не 
гордитися.

Бог вам на допомогу вибавля-
тися від гріхів, старої гріховної 
натури та набувати нову духовну 
сутність, сповнену співчуттям і 
любов’ю до ближнього.

ОБРАЖАТИСЯ – ГРІХ!
«Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать» Як.4:6

«Бачив я також, що всяка праця 
і всякий успіх у справах викликає 
взаємну заздрість поміж людьми» 
Екл. 4:4.

Зауважте, що кожна праця, всякий 
успіх однієї людини обов'язково приз-
веде когось іншого до заздрості.

Будь-яка успішна людина в історії 
обов'язково мала заздрісників, тих, 
котрі робили їй підступи, перешкод-
жали її успіху. Будь-який художній 
фільм, в якому описують успішне 
становлення «хорошого хлопця» обо-
в'язково має сюжетну лінію з «поганих 
хлопців».

Добре, якщо хтось заздрить мовчки, 
а якщо підступно шкодить, понад це –  
шукає способи знищити, ліквідувати...

Є казка, в якій красуня постаріла, од-
нак вимагає від чарівного дзеркальця 
сказати їй, що вона найкрасивіша, при 
цьому намагається прибрати зі свого 
шляху молоду красуню-конкурентку, 
не бажаючи зрозуміти, що її старечий 
вигляд не залежить від іншої... 
Абсурдно, нерозумно, але так буває 
не тільки в казках.

Ну ось, наприклад, спортсмен-
боксер досяг вершини успіху. Але 
зрозумій, чемпіоне, що настане 
момент, і ти постарієш, втратиш 
колишню силу, завзятість, і з'явиться 
інший, більш молодий і прудкий... 
Розумні чемпіони йдуть зі спорту 

вчасно, а нерозумні – побитими і 
поваленими на підлогу рингу.

Божевільні царі-імператори до 
смерті чіпко тримаються за корону, 
знищуючи всіх реальних (а більше 
надуманих) конкурентів...

У природі є класичний приклад 
конкуренції: вилупилося пташеня 
зозулі і одразу випихає з гнізда всіх 
інших пташенят-конкурентів. Людина 
не повинна так робити!

Є культурні рослини і бур'ян. Бур'ян 
намагається розростатися так, щоб 
знищити всі культурні рослини навко-
ло себе. Чи має так бути з людьми? 
Напевно, кожна людина порівняє себе 
з культурною рослиною, але реалії 
життя свідчать про те, що «бур'яни» 
переважають. Так є: гріховна природа 
людини більш схильна до поганого...

В Біблії є чимало прикладів заздрос-
ті: Каїн позаздрив Авелю і вбив його; 
Саул заздрив Давиду і переслідував 
його; Йосипа через заздрість продали 
в рабство його ж рідні брати; цар 
Ірод шукав  вбити народженого Ісуса, 
фарисеї віддали на смерть Ісуса 
Христа через заздрість...

Висновок: заздрість призводить до 
тяжких наслідків, але для грішника-
заздрісника все ж є надія: це Ісус 
Христос. Перемога над заздрістю 
– це Христос! Перебувати у Христі 
щодня, і тільки таким чином будеш 
вільний. «До свободи покликані 
ви ...» (Гал.5:13). «Отже, стійте у 
свободі, яку дарував нам Христос, 
і не піддавайтеся знову в ярмо 
рабства» (Гал.5:1).

О, це велике благо: бути вільним від 
заздрості, образ, неправди, ненависті, 
помсти, мерзенних вчинків і всього 
іншого, що називається одним словом: 
гріх. Хай допоможе нам Бог знайти 
свободу від гріха. Амінь.

ВБИВЧИЙ ГРІХ – 
ЗАЗДРІСТЬ 

МІЙ ЧАС
Мій час летить у зоряні світи.
Незчувсь, коли ночами став сивіти.
Уже до літа спалені мости,
Є тільки теплі спогади про літо.

Та я за ним не плачу по ночах,
Прожитих днів ніколи не жалію –
Мій шлях з Христом, і сонячно в очах,
Коли у небо погляд даленіє.

Я не боюсь, що осені печаль
Мені наляже каменем на груди,
Бо на душі – не смуток і не жаль,
А та любов, що з Богом завжди буде.

В моїй душі, прозорій, як роса,
Горить безсмертя полум’я високе...
Хай лине час, вже скоро небеса
Візьмуть мене і подарують спокій.

А доки ще земний я чоловік
І все земне мені є притаманне,
Дожити хочу без гріха свій вік,
Добро творити людям без обману.

Хай лине час у зоряні світи,
Уже й моя зима не за горами...
О, мій Господь, як добре, що є Ти, –
Я йду до Тебе з чистими думками.

Нехай в лице – і вітер, і дощі,
Нічим уже не остудити душу,
Бо віра в ній, мов факел уночі,
За нею йду – Тебе зустріти мушу.

Сергій Рачинець

МИНАЄ ДЕНЬ. ЗАКІНЧИТЬСЯ ЗИМА...
Минає день. Закінчиться зима,
І березень постукає у шибку.
Минає все безкомпромісно швидко,
І плаче серце: «Виходу нема».
Не вір. У різнобарвній метушні
Спинися і здійми свій погляд в небо.
Там є життя, що не мине для тебе.
Там тільки радість буде в кожнім дні.

Віка Яричевська

Релігії будують свої сходи в Небеса, але 
треба лише увійти сходами, які спустив

з Небес Бог через Ісуса Христа



Коли мені було шість років, до живого 
Бога звернулася моя мама, потім – 
батько. Прийти в покаянні до Бога 
батька підштовхнув такий випадок. 
Ми грали з сусідським хлопчиком у 
нього на подвір’ї, я показував йому, 
як працює соломорізка. На ній кожуха 
не було, два пальці на моїй правій 
руці одразу були відтяті. Батько, як 
побачив, схопив мене в оберемок 
і одразу кіньми повіз у Ковель (це 
вісім кілометрів від нашого села). Цей 
випадок спонукав батька звернутися у 
щирій молитві до Бога.

Було багато сліз, лікар тоді сказав 
мамі, що плакала: «Не плач, мамаша, 
син назавжди твій!» Є таке прислів’я: 
«Не було б щастя, та нещастя допо-
могло». Ніхто тоді не знав, чим обер-
неться це каліцтво...

Нас було в сім’ї семеро дітей (шість 
братів і сестра). Старші брати поїхали 
вчитися до інших міст, там церкву не 
відвідували, і мама молилася за нас. 
Я скажу вам, що молитва матері має 
реальну силу.

Звичайно, я з дитинства вірив, що 
Бог є, але цього мало: треба не лише 
знати, а присвятити своє життя на 
служіння Господу, відкинувши гріхи, 
мирське життя, натомість вибравши 
Божу волю для свого повсякденного 
життя. Мама нам щодня читала Біблію. 
Це також важливо.

Деякий час, можливо через великий 
атеїстичний вплив у школі, я вагався і 
не поспішав своє життя посвятити на 
служіння Господу. Хоча в школі мене 
однокласники вважали віруючим, 
всіляко дражнили, насміхалися. 
До того ж вчителі заохочували до 
цього, бо я вчився у такий час, коли 
віруючих переслідували за віру в 
Бога. Звичайно, вже не так сильно, 
як за правління диктатора Сталіна. 
І молодим все здається в рожевому 
кольорі, хотілося все спробувати… 
Дякую Господу, що Бог відвів мене 
від так званих «принад світу», знаю, 
що багато хто, поринувши в мирське 
болото, так і потонув у ньому…

Коли мені було років 15, думав, що 
прийду до Бога, коли мені буде років 70 
і одразу до Господа – у Боже царство. 
Незабаром зрозумів недолугість цієї 
думки, бо людина може померти будь-
коли. Сьогодні ми бачимо, як багато 
молодих людей помирають… Чомусь 
у Євангелії (що стосується слів, коли 
потрібно звернутися до Господа у 
покаянні) немає слова «завтра», а 
написано: «Сьогодні, нині…». «Тому, 

як каже Дух Святий: «Сьогодні, 
як голос Його ви почуєте, не 
робіть затверділими ваших 
сердець»» (Євр. 3:7-8). Я вдячний 
Господу, що Він відвернув мене 
від гріхів, і я зміг відгукнутися на 
Його заклик у юності.

Я часто молився до Бога під 
час навчання у гірничо-збага-
чувальному технікумі, і Бог від-
повідав. Під час проходження 
практики на шахті молився, щоб 
Бог влаштував моє житло у чу-
жому місті. Всі одногрупники 
отримали місця в гуртожитку, а 
я не міг влаштуватися в якийсь 
гуртожиток. Довелося йти на 
квартиру до родича, а він ві-
руючий... Потім я зрозумів, що 
Бог відвів мене від розсадника 
гріховної зарази. Не секрет, що 
опинившись на свободі, далеко 

від батьків, молоді люди займаються 
не тільки практикою за професією, а 
вправляються у вживанні алкоголю і 
хапають інші «принади світу цього». 
А мені така «відповідь Божа» сприяла 
тому, що я ще більше приліпився до 
Господа, відірвавшись від мирських 
друзів. У 17-18 річному віці душа дуже 
схильна до впливу світу цього, тому я, 
бувши вже пастором церкви, навчаю 
батьків, щоб оберігали своїх дітей, 
не віддавали їх у місця скупчення 
гріховних пристрастей. Навіть у 
світі є доволі вірне прислів’я: «З ким 
поведешся, від того наберешся». 
А Біблія каже так: «Не дайте себе 
звести, товариство лихе псує добрі 
звичаї!» (1Кор.15:33).

Коли мені було 17 років, у своєму 
серці я явно відчув заклик Бога. Саме 
тоді мені написав листа старший брат, 
він увірував і переконував мене також 
усім серцем звернутися до Бога. А 
старший брат був для мене неабияким 
авторитетом.

Був ще випадок, який мене під-
штовхнув до Бога. Я приїхав додому 
в село. До мене підійшов односелець, 
який демобілізувався, і переконував 
мене йти до Бога саме в юних роках. Він 
казав, що дуже шкодує, що не одразу 
звернувся до Господа. Я – «зелений» 
юнак, а тут чоловік з досвідом, після 
армії, так серйозно мені каже про це...

Я почав відвідувати церкву, моло-
діжні зібрання. Тоді молодь була дуже 
активною, з відкритими серцями для 
дії Святого Духа, були гарячі зібрання. 
Особливо тоді дуже молилися за 
хрещення Духом Святим. Я вже мав 
тверде рішення йти за Христом. 
Були перешкоди, мені загрожували, 
що не зможу закінчити технікум, тим 
більше, що я не був комсомольцем. 
Директор технікуму мав прізвище 
Божик, але парадокс: був запеклим 
атеїстом. Але, дякувати Господу, 
Бог благословив мене успішно 
закінчити технікум. У 1975 році мене 
розподілили працювати на Донбас. 
Таким чином я змінив місце свого 
проживання. Досі живу і працюю для 
Господа на Донбасі. Жив спочатку у 
селищі Золоте…

Мені було пророцтво, що буду 
працювати тут для Господа, хоча 
тоді я не розумів, яким чином 
це робитиму. Я одразу знайшов 
невеличку євангельську церкву, яка 

була в занепаді, тому що не було 
служителів, всі були в ув’язненні за 
віру в Христа. Спочатку було важко, 
часто нас штрафували за те, що ми 
проводимо служіння. Я запрошував 
у гості християн із батьківщини, але 
скільки не запрошував, спочатку ніхто 
не приїжджав. Пам’ятаю, першими 
відгукнулися та приїхали до нас на 
Донбас євангелісти із західної України 
(м. Рівне) – співочий гурт «Авен 
Єзер» на чолі з Василем Кравчуком. 
Ми провели низку євангелізаційних 
служінь...

Спочатку я не планував назавжди 
залишатися на Донбасі, думав по-
вернутися додому, але побачив 
велику потребу в проповіді Слова 
Божого тут, а також Бог дав мені у 
1982 році дружину Наталю з місцевих 
дівчат. Так і залишився, тим більше, 
що на заході України й так багато 
християн, а тут обмаль. До речі, 
Бог тричі через різних служителів 
мені вказав саме на Наташу, як мою 
майбутню дружину. Слава Господу!

Щороку я відвідував батьків, поки 
вони не пішли у вічність. Коли мене 
Бог хрестив Духом Святим, я став 
поступово розуміти Божу волю, і 
що я маю конкретно робити, щоб 
ефективно трудитися для Господа. 
Бог благословив, люди стали каятися 
у гріхах, приходити до Господа, 
народилися нові церкви… Також 
Бог дав нам із дружиною п’ятьох 

дітей (чотирьох синів та доньку). На 
сьогодні у нашій родині вже 23 онуки! 
Слава Господу!

Згодом мене обрали обласним 
пресвітером церков ХВЄ Луганської 
області. Я жодного разу не пожалку-
вав, що опинився тут. Живу якраз на 
кордоні з ЛНР, у Тошківці. Тривалий 
час тут було багато пострілів, вибухів 
снарядів, зруйновані будинки, жертви 
серед мирного населення... Попри такі 
труднощі, зараз будуємо новий Дім 
молитви й регулярно проповідуємо 
в навколишніх селах Євангеліє. 
У місцевих жителів є спрага за 
Словом Божим. Дуже багато надано 
гуманітарної допомоги людям, які 
постраждали від війни. Левову частку 
у це вклала саме церква. Звичайно, 
хотілося б, щоб більше людей при-
ходило до Господа. Ми зробили дуже 
багато і продовжуємо працювати, але 
Божу істину відкриває Святий Дух, а 
ми тільки проповідуємо і показуємо 
на Ісуса Христа – Спасителя.

Мені вже 65 років, але Бог не має 
пенсіонерів. Живемо з дружиною 
скромно, але головне в тому, що ми 
можемо працювати для Господа, 
скільки Бог дає для цього сил, 
можливостей. За все вдячні Богові, 
бо це милість Божа, що Він дав нам 
честь бути Його працівниками. Слава 
Богу за все!

Василь Гарбузюк, смт Тошківка, 
Луганщина, березень 2021 р.

Василь Гарбузюк та Геннадій Андросов (редактор газети «Жива надія») 
на териконі у Тошківці
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ВЕЛИКА ЧЕСТЬ – СЛУЖИТИ Й ТРУДИТИСЯ ДЛЯ ГОСПОДА!

Зустріч з Богом може відбутися 
лише у серці людини, очищеної 
від гріха, тому християнство – це 
мистецтво постійної боротьби із 
собою. Якби ми могли поглянути у 
власне серце, то спочатку побачили 
б там лише темряву. У нашому серці 
– гріх і хаос пристрастей, і тільки 
Божа благодать може очистити 
та просвітити наше серце. Але 
для цього потрібні, насамперед, 
бажання (згода) самої людини, її 
подальша ретельна праця над 
собою і її чималі зусилля – перед 
чим відступають багато людей. 
Перші люди Адам та Єва віддали 
себе і своє потомство владі гріха. 
Тому ми народжені з клеймом 
рабства, наша душа подібна до тіла 
прокаженого, вкритого виразками. 
Господь зі Свого милосердя через 

заслуги Божого Сина Ісуса Христа 
викупив нас від влади гріха та 
смерті, але благодать викупу ми 
повинні прийняти добровільно. Тому 
наше земне життя – це постійний 
вибір, шлях та боротьба...

ЩО ВИБИРАЄШ ТИ? 
«У свідки перед вами я 

прикликав нині небо і землю: 
життя і смерть запропонував я 
тобі, благословення і прокляття. 
ВИБЕРИ ЖИТТЯ, ЩОБ ЖИВ 
ТИ І ПОТОМСТВО ТВОЄ! Щоб 
ти міг любити Господа, Бога 
твого, підкорявся голосу Його і 
прихилявся до Нього; бо в цьому 
життя твоє і тривалість днів твоїх, 
щоб жити тобі на цій землі…»

Біблія, Повт.Зак. 30:19-20

ЯК ЗУСТРІТИСЯ З ІСТИННИМ БОГОМ?



Хочу трохи розповісти 
про своє життя: про те, як 
Бог помилував мене. Мені 
нелегко говорити та згадувати 
про своє минуле життя без 
Бога. Я колишній спортсмен, 
із восьмого класу мене вже 
забрали до спеціалізованого 
інтернату. І надалі була кар’єра 
професійного спортсмена. З 
мирського погляду мені можна 
було позаздрити. Але якось у 
Донецьку я отримав серйозну 
травму. Мені тоді було 30 років. 
Операції я не робив, приїхав 
додому, на кар’єрі спортсмена 
поставив хрест. Як жити далі? 
Це були лихі дев’яності роки. 
Тоді роботи не було, але мене, 
як колишнього професійного 
спортсмена, залучили працю-
вати в кримінальну структуру 
міста. Був гравцем в карти, 
більярд…

Одного разу, на черговій 
гулянці у ресторані міста Кре-
менчук, ні з того ні з сього, 
мені стало чомусь погано, хоч 
цього ніхто й не помітив. Я 
просто викликав автомобіль 
та поїхав додому. Важко 
словами передати мій стан: 
мене рвало на шматки, хоч 
ззовні начебто все нормально, 
а всередині таке відчуття, ніби 
в душі зяяла величезна дірка. 
Я не міг нічого пояснити, нікуди 
вийти, не міг нічого робити, не 
знав куди тікати. Після деякого 
часу ступору став шукати 

порятунку. Що тільки не робив: 
відвідував лікарів, звертався 
до послуг чаклуна, навіть 
шукав зцілення у православній 
церкві. Але полегшення не 
було, я не міг знайти душі 
спокою.

Коли мене одного разу 
відвідав Олексій, мій товариш, 
він чітко сказав, що в мене не 
фізичні, а духовні проблеми, 
які може вирішити лише Бог. 
Річ у тім, що на той момент я 
нічого не чув про Бога, і ніхто 
мені нічого не говорив про віру 
в Бога. Олексій запитав мене: 
«Коли ти до Господа Бога 
звернешся?» Я тоді сказав, 
що, мовляв, ти мене не квап, 
ти ж знаєш, що я людина 
серйозна, і якщо звернуся 
до Бога, то конкретно, на всі 
сто. Я тоді не розумів, що 
казав. А по суті, я був досить 
упертим чоловіком, я, як бик, 
йшов на червоне світло, мене 
розвернути в бік Бога було 
важко, навіть немислимо.

Пройшло цілих сім років. 
Мій стан ніяк не покращився. 
І знову у моєму житті з’явився 
цей Олексій. Він мені просто 
сказав: «Поїхали до церкви!» 
Я думав, ну добре, поїду до 
церкви, можливо, мені стане 
легше, і я житиму далі так, як 
жив…

Я відвідав церкву разом 
із дружиною, а вона в мене 
видна жінка, перша красуня, 

дивлюся, спостерігаю, раптом 
моя дружина залилася сльо-
зами… Я здивований: «З чого 
б це?» Я тоді ще не розумів, 
що її серця торкнувся Бог 
Дух Святий. Вона першою 
прийшла до Бога і покаялася...

Зі мною було інакше. Я 
тривалий час відвідував єван-
гельську церкву, і мені справді 
стало легше, але істотних змін 
у моїй душі не відбувалося, 
насамперед тому, що я не хотів 
каятися. Я шукав допомоги 
від Бога, але нічого міняти у 
своєму житті не хотів…

Одного разу, коли дивився 
в дзеркало під час гоління, 
побачив старий вовчий погляд. 
Можливо інші думали, що я 
вже змінився на краще, але я 
знав, що я той самий, з тими ж 
старими звичками.

Якось уночі мені стало 
настільки погано, що я бук-
вально задихався, вийшовши 
на вулицю о четвертій ранку, 
раптом згадав слова Бога 
з Біблії: «Я пропоную тобі 
життя і смерть. Вибери нині: 
благословення чи прокляття, 
життя чи смерть…».

Нарешті до мене дійшло, 
що я досі вибирав смерть. 
Ледве дочекавшись ранку, 
сів на велосипед і поїхав до 
служителя церкви. Пам’ятаю, 
як ми сіли в сквері на одну 
лавку, я тоді щиро покаявся, 
прикликав у своє життя Гос-
пода, сповідався у гріхах. З 
моєї душі спав величезний 
тягар гріхів.

Це був суттєвий крок у бік 
Бога та моєї свободи. Але 
зізнаюсь, що ще потрібен 
був тривалий час, коли я 
нарешті цілком відчув повну 
свободу. Можливо, комусь 
свобода дається відразу, мені 
знадобилося для цього добрий 
десяток років.

Вже потім я дізнався, чому 
мене Господь не відпускав, а 
старанно працював над моїм 
серцем – за мене тривалий 
час молилася одна жінка-

християнка. Вона одного ра-
зу зізналася мені, що я у її 
молитовному списку був на 
першому місці… Якщо хтось 
думає, що прийти до Бога це 
так просто, не зваблюйтеся. 
Потрібна заступницька і 
ревна молитва святих лю-
дей, які будуть вдень і вночі 
волати до Бога і просити про 
покаяння занепалої душі.

Бог зробив чудо наді мною. 
Він зцілив мою душу, позбавив 
гріхів і беззаконня, чим я зай-
мався тривалий час. Мене і 
мою дружину не розуміли наші 
колишні друзі. Вони сідають 
у дорогі автомобілі та їдуть у 
найкращий ресторан міста, а 
ми йдемо до церкви. Але те, що 
дав мені Господь, незрівнянно 
з жодними земними благами.

Я раніше не бачив, що трава 
зелена, що довкола так гарно. 
Я почав чути спів птахів. Сорок 
років я був напханий всякою 
гидотою, а тепер виразно від-
чув чистоту. Слава Богу!

Дев’ятнадцять років я вірю 
в Бога живого. Коли повірив, 
то почав вчитися, мовби пер-
шокласник. Раніше школу я 
тільки подеколи відвідував, 
але не вчився. Вчитися почав, 
коли увірував у живого Бога. 
Я закінчив дві біблійні школи. 
Бог мені сказав: «Живи, 
радуйся, вчися!» Що я й ро-
бив. Господь благословив роз-
почати невеличкий бізнес: я 
відкрив магазин будівельних 
матеріалів. Намагався працю-
вати старанно, чесно. Покупці 
стали рекомендувати йти до 
мене, говорячи: «Купуйте 
в Олега, він не обдурить». 
Таким чином я навіть придбав 
автомобіль, став водієм, хоч 
раніше у тому не мав потреби: 
зазвичай мене возили.

Бог сказав, що покаже мені 
шлях ще значно кращий... 
І після цього моїй дружині 
Марині, під час вагітності, стало 
дуже погано. Ми перевірили її, і 
аналізи показали, що у неї вже 

метастази (ракова пухлина). 
Лікар сказав наодинці мені, 
що їй залишилося не більше, 
як півтора року. Я мало не 
впав, намагався не виявити 
свого стану дружині, але вона 
все зрозуміла без слів. А у 
нас троє дітей... Дружина у 
лікарні… Потім нас направили 
до Києва, і там через хірургічне 
втручання вдалося дістати 
живу дитину – Сашеньку, 
дівчинку. Мені було дуже 
важко, я знемігся і буквально 
виснажився, вийшов у скверик 
і молився: «Господи, чи це 
шлях значно кращий?» Я 
почав читати Біблію і раптом 
зрозумів, що Христос присутній 
Духом Святим у мені. І Божа 
сила у мені! Я пішов далі 
служити дружині, оновленим, 
сповненим сили від Господа.

Ні, Бог не зцілив дружину, 
Йому було завгодно забрати 
її до Себе. Багато хто 
молився, щоб Бог залишив її 
ще тут, але Марина пішла до 
Господа. «Бог дав, Бог взяв, 
нехай буде Ім’я Господнє 
благословенне…». Я жодного 
разу не дорікнув Богові за 
цю втрату. Так, я дуже любив 
свою дружину і така розлука 
– сильне випробування. 
Але з Божою допомогою я 
пройшов його і тепер можу 
також сказати, що для мене 
життя – Христос, і смерть 
є надбанням. Я написав на 
могилі, де лежить її порох: «До 
зустрічі, рідна!» Вже дев’ять 
років, як я вчуся бути татом і 
мамою в одній особі, навчився 
куховарити й виконувати всі 
домашні роботи. На сьогодні 
дві доньки вже дорослі, 
заміжні, а двоє діток ще зі 
мною. За все дякую Господу 
і бажаю всі короткі дні, що 
залишилися мені на цій землі, 
присвятити служінню Ісусу 
Христу. 

Олег Тригубенко, 
м. Світловодськ, 
Кіровоградщина
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«Я покажу тобі шлях ще кращий…»

ЧАС – найцінніший ресурс, який 
даний Богом людині у житті.

Цей ресурс даний ВСІМ: багатим 
і бідним, мудрим і нерозумним, 
знатним і простим... Всі РІВНІ, всі 
мають на рік по 525600 хвилин 
(8760 годин, 365 днів, 12 місяців).

Ми можемо використати з користю 

час або змарнувати його, іншого 
нам не дано. Час неможливо ні 
продати, ні купити, ні наздогнати, ні 
зупинити...

«Для всього свій час, і 
година своя кожній справі 
під небом...» (Біблія, Екл. 3:1-8).

Багато людей шкодують про 
втрачений час лише  в кінці року, а 
багато хто – в кінці життя... Буває – 
на смертному ложі.

«Отож, уважайте, щоб 
поводитися обережно, не 
як немудрі, але як мудрі, 
використовуючи час...» 
(Еф. 5:15-16).

ЯК ВИКОРИСТАТИ 
ЧАС МУДРО?

Служити Богу, свідчити іншим 
людям про спасіння в Ісусі Христі, 
робити добро ближньому. Саме ці 
критерії використання часу є цінними 
й для Бога. Тож, друзі, давайте по 
максимуму використаємо час для 
проповіді Євангелії, на славу Божу.

ВЛУЧНО СКАЗАНО
Велика наука жити щасливо 

полягає в тому, щоб жити щасливо 
вже сьогодні.

Кожній людині Богом даро-
ваний час для безкоштовного 
використання, тому люди його не 
цінують. 

Живи зараз, не оглядайся назад і 

не шкодуй про минуле.

Декотрі люди не живуть, а пере-
живають в надії, що стане краще, 
таким чином проходить все їхнє 
життя, і такі люди не жили, а лише 
переживали.

Найкращий час – сьогодні.

«Не кажи: Чого це попередні дні 
були кращі від нинішніх? Тому що 
не від мудрості запитуєш ти про це» 
(Екл. 7:10).

«Не зважаючи на час невідо-
мості, ось ТЕПЕР БОГ УСІМ ЛЮ-
ДЯМ НАКАЗУЄ, ЩОБ СКРІЗЬ КА-
ЯЛИСЯ…» (Дії 17:30). 

«Боже, навчи нас так рахувати 
дні наші, щоб нам надбати серцем 
мудрість» (Пс.89:12)..

ДОРОЖІТЬ ЧАСОМ!



Ісус Христос заповів Своїм 
учням: «Ідіть по цілому світові 
та проповідуйте Євангелію вся-
кому творінню. ХТО ПОВІРИТЬ І 
ОХРЕСТИТЬСЯ, БУДЕ СПАСЕН-
НИЙ…» (Мрк. 16:15-16). Найчастіше 
проповідники Євангелії саме так циту-
ють цей Божий вислів – друкують 
в газетах, пишуть на картинках 
календарів, але це тільки перша час-
тина Слова Божого, приємна для слуху 
і сприйняття. Є ще друга частина…

У світському західному суспільстві 
все важче говорити про реальну 
небезпеку, яку відкриває другий бік 
Євангелії: «…ХТО НЕ ПОВІРИТЬ, 
ЗАСУДЖЕНИЙ БУДЕ!»

Одна справа – перша частина 
Заповіді: той, хто повірить в Ісуса 
Христа, той має життя вічне. При звуках 
такої обітниці простір наповнюється 
пахощами, розпускаються квіти та 
починають співати пташки. При оз-
вученні другої частини про суд одразу 
виникають непорозуміння і навіть 
сиплються докори...

Особливістю сучасного суспіль-
ства стала його безпечність. Понад 
це: люди у XXI ст. перестали вірити 
у потенційну можливість катастроф. 
Парадокс: стрімко намножуються 
катастрофи, епідемії, природні ката-
клізми тощо, але чомусь звідкись 
навіваються думки, що це було (чи 
буде) з кимось, але не зі мною…

Щось подібне відбувається з людь-
ми, коли проповідники Слова Божого 
(євангелісти) попереджують їх про 
трагічну участь у вічності грішників, 
які відкинули Ісуса Христа. Люди не 
дбають про головне: в якому місці у 
вічності буде їхня душа?

ЧИ МОЖЕ БОГ ЛЮБОВІ 
ПОСИЛАТИ ЛЮДЕЙ У ПЕКЛО?

БОГ Є ЛЮБОВ, то як Він може 
посилати людей у пекло? Багато хто 
вважає, що подібна ідея суперечить 
суті християнства, адже поняття лю-
бов і пекло несумісні, вони суперечать 
одне одному. Намагаючись розв’язати 
цю проблему, хтось стверджує, що 
пекла не існує, але Христос ясно 
вчить, що пекло реальне, що існує 
місце страждань і вічного відчуження, 
і всі, хто відкидають Божу милість і 
Його спасіння, неодмінно опиняться 
там. Сумніви, що виникають з приводу 
існування такого місця, з’являються 
від того, що ми забуваємо, що не-
віддільними властивостями Бога 
є святість і справедливість. Він, 

безумовно, люблячий і безгрішний, 
але Він також справедливий. Ці 
якості притаманні Богу поряд із 
всемогутністю, всезнанням та нес-
кінченною мудрістю.

Ті люди, які вважають, що Бог тільки 
й думає, як відправити грішників до 
пекла, помиляються. Бог тільки й ду-
має, як би врятувати грішників із пекла. 
Бог хоче, щоб усі люди спаслися і 
досягли пізнання істини. Пекло – це 
результат відкидання волі Божої. 
Христос переміг смерть та пекло. І для 
людини підготовлені місця на Небесах 
у Божому Царстві. Однак людина на 
те й людина, що має вільну волю і 
право вибору. Навіть Бог не має права 
суперечити вибору людини. Бувши 
Богом любові, Він страждає від того, 

що люди накликають на себе вічну 
наругу через невірство, відкидають 
жертву Ісуса Христа своїми гріхами, не 
приймають Божу милість та благодать.

Бог не може прийняти на небеса 
непрощених людей, які не запроси-
ли Ісуса Христа у своє життя, не 
увійшли в Його підданство – Завіт.

Бог святий і вимоги Його святості 
високі та незмінні. Лише Кров Ісуса 
Христа очищає грішника від гріхів. 
Небеса святі, чисті... І написано, що 
туди не увійде ніщо нечисте, і ніхто, 
відданий мерзоті й неправді, а лише 
ті, котрі написані в Агнця – в книзі 
життя (Одкр. 21:27).

О, грішнику, чи ти прийняв досконалу 
жертву Агнця Божого? Тепер ти маєш 
можливість отримати прощення, очис-
титися від гріхів і звернутися до Бога 
в щирій молитві, довіривши Йому 
своє життя, покаятися у всіх гріхах, 
відмовившись від старого грішного 
способу життя.
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Сергій: «Вже минуло понад 
три роки, як я всім серцем 
навернувся до Господа.

Моя мама померла рано, а 
вітчим продав наш будинок. 
Фактично я опинився на ву-
лиці. Моє життя з дитинства 
покотилося в безодню. До 
всього почав сильно вживати 
спиртне. Сусідка-християнка 
запрошувала мене до церк-
ви, і я спочатку прийшов, 
Бог торкнувся мене, але 
ще сильно тягнув до себе 
гріх, і я тоді не залишився в 
церкві, а знову пішов у цей 
грішний світ. Дійшло до того, 

що став бомжувати у Бер-
дянську, не лише вживав 
спиртне, а й наркотики. Ще 
сподівався, що зможу знайти 
у собі сили вибавитися зі 
смертельної пастки. Були 
періоди, коли начебто по-
чинав вирівнюватися, зароб-
ляв гроші (я вмію багато чого 
корисного робити своїми 
руками, особливо в буді-
вельній справі), але знову 
зривався і падав на саме 
дно. До всього стало здавати 
здоров'я: вилізла спинна гри-
жа, підшлункова залоза не 
функціонувала. Я і в комі був, 

у реанімації неодноразово, 
але чомусь не вмирав.

Якось узимку прийшов до 
лікарні й почав проситися, 
щоб мене прихистили на 
пару місяців, бо розумів: цю 
зиму надворі не витримаю, 
пропаду. Мене прийняли за 
умови, що працюватиму. Я 
нарізав шпильки для ме-
дичного обладнання. Мені 
навіть оформили другу групу 
інвалідності...

Я тоді благав Бога, щоб 
не списував мене з рахунків: 
краще я служитиму іншим, 
аби самому бути на ногах. 
Коли вийшов із лікарні, одразу 
прийшов у притулок для 
безхатьків…

Варто зазначити, що тільки 
за одну зиму в Бердянську 
замерзло близько 30 без-
хатченків. І пастору місце-
вої євангельської церкви Бог 
дав одкровення, щоб від-
крити центр для порятунку 
бездомних. І такий центр 
був відкритий і вже успішно 
функціонує десять років. 
Тут безхатченки проходять 
реабілітацію, а також беруть 
участь у служінні місцевої 
церкви. У цьому притулку 
багато інвалідів, яких я став 
доглядати, хоча сам був, 
по суті, інвалідом. І сталося 

диво: я зміг розпрямитись, бо 
до цього через спинну грижу 
пересувався зігнутим під ку-
том 90 градусів. Бог мене 
зцілив! Слава Йому!

Нарешті у мене відкри-
лися очі, і я зрозумів, що 
Божа милість значно біль-
ша, ніж я міг собі уявити. 
Далі було друге диво...

Я продовжував служити ін-
шим немічним постояльцям 
притулку, і Бог дав мені Ірину, 
супутницю життя... Я молився, 
щоб Бог дав мені дружину, 
яку саме Він передбачив для 
мене. Одного разу ми тримали 
п'ятиденний піст і під час 
спільної молитви мій погляд 
несподівано звернувся до 
сестри, яка молилася, я ще 
тоді подумав: «Як старанно 
молиться сестра, буде комусь 
доброю дружиною…». Я сам 
себе відсмикнув від цих думок, 
бо ж прийшов на молитву, а не 
розглядати жінок. Ми тоді не 
були знайомі, але ця думка 
була від Бога, бо незабаром 
Господь звів нас ближче, на-
правивши мене саме в те 
служіння, де була на той час 
Ірина. Ми познайомилися 
ближче. Я чекав засвідчення 
від Господа, і Бог тричі дав 
явне підтвердження, що саме 
Ірина буде моєю дружиною. 

Я вдячний Господу за те, що 
Він дав мені таку дружину, 
та ще з трьома дітками, я 
їх одразу полюбив, і вони 
прийняли мене всім серцем. 
Усі думають, що це мої рідні 
діти. Вони такі схожі на мене – 
і ззовні, і за характером».

Ірина: «Я з 13 років вживала 
наркотики, прийшла до Христа 
розбита, пригнічена. Просила 
у Бога диво. І Господь відразу 
дав відповідь: я побачила які 
чудеса Бог робить із зане-
палими жінками, підіймає 
їх, зцілює, звільняє від нар-
котиків, алкоголізму... Я така 
рада, що можу (тепер разом 
із чоловіком) служити іншим, 
тим людям, у становищі яких 
до недавнього часу були ми 
самі – в стані приречених на 
вбивство, а тепер з милості 
Бога самі беремо участь у 
порятунку інших.

Мого чоловіка в церкві 
призначили виконробом на 
будівництві нового центру 
реабілітації жінок. Це вже 
другий центр, який будує 
Сергій. Слава Господу за 
все! І наші дітки вважають 
себе слугами Божими. Чи 
це не слава Божа і не Його 
милосердя? Безмежно вдячна 
Богові за свободу від гріхів, 
спасіння, сім’ю, церкву!»

СЕРГІЙ ВІВАЛЬ: «БОЖА МИЛІСТЬ ЗНАЧНО 
БІЛЬША, НІЖ Я МІГ УЯВИТИ!»

Свідоцтво Сергія та Ірини Віваль, м. Бердянськ,
тел. 050-214-1594

НЕЗРУЧНА ЄВАНГЕЛІЯ

ШЛЯХ ДО ПРИМИРЕННЯ 
З БОГОМ ЛЕЖИТЬ  ЧЕРЕЗ 

ПОКАЯННЯ В ГРІХАХ В ІМ’Я 
ІСУСА ХРИСТА



Молитва мамина велику має силу.
Молитва мамина завжди у небесах,
Бо щира, невідступна і стокрила,
Коли ім'я дитини на вустах.

* * *
Вона молилась, як тільки уміла,
Схиляючи коліна раз у раз.
За свого сина Господа просила,
Щоб Він його помилував і спас.

Щоб Він йому послав щасливу долю,
Змінив на краще все його життя
І від гріховної звільнив неволі,
Щоб дав йому Всевишній каяття.

Молилась щиро і просила слізно...
Вже й старість з сивиною підійшла...
О, як боялась, щоб не стало пізно!
І у молитві все його несла.

Та не спішив до Бога син... Байдужим 
Був до слова мами, серцем не тужив
І майбуттям не переймався дуже,
А як хотів, то так собі і жив.

Минали роки, вже й настала зрілість.
Уже й багато дечого надбав,
Та бідний був на доброту і щирість
Й про душу думати часу не мав.

До мами рідко приїжджав у гості.
Він не любив про Бога балачок
І навіть кинути ще й міг зі злості,
Що він їй не якийсь там простачок.

А мама... Мама все йому прощала.
Любила сина, бо єдиний був.
І з нетерпінням все його чекала,
Щоб хоч би трохи з нею він побув.

А якось, коли майже вже зібрався
Провідать маму, пролунав дзвінок:
«Приїдь і з мамою хоч попрощайся,
І на могилу поклади вінок».

Немає мами... Більш немає мами!
Стиснули серце туга і печаль.
«Чому так рідко бачився я з вами?
Не цінував вас, мамо, я, на жаль!»

Приїхав син. Похоронив і в хату
Зайшов самотньо, сів біля вікна.
«О, як же, мамо, днів сумних багато
Ти провела у хаті цій одна!»

Він поглядом обвів кімнату. Раптом
Побачив біля ліжка ямки дві.
Любила мама на колінах там стояти.
І зупинив на них він погляд свій.

Тоді з сльозами там же на коліна
Схилився і промовив: «Господи,
Прости мені усі мої провини!
Прости мені, прошу Тебе, прости!»

* * *
Так мамина проста молитва щира
Була почута Богом в небесах,
Бо мала мама непохитну віру,
Що син її покається в гріхах.

І ми щодня в молитві до Престолу
Своїх дітей із вірою несім.
Хай руки не опустяться ніколи,
І будуть з Господом і дочка ваша 
й син.
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Пастор церкви виставив у своїй стрічці Фейсбук 
відео: він, його дружина і їхні діти співають пісню 
в церкві. Один чоловік написав такий коментар до 
цього відео: «Як шкода таких людей, ще й дітей 
туди запхали». Відверто кажучи, дивлячись на 
моральну деградацію сучасної молоді, безцільність 
їхнього життя, навіть не знав, що ще є такі 
категоричні люди. Цей чоловік, як зазначено в його 
інформаційному полі ФБ, з міста Рівного, де дуже 
багато церков, християн. І він написав, що колись 
працював в Острозькій академії, на території якої є 
християнський храм і викладачі – переважно щирі 
християни. 

Можливо той чоловік не має особистого досвіду 
від спілкування з живим Богом, а має лише гіркий 
негативний досвід у спілкуванні з християнами, 
що наклало відбиток на його судження. На жаль, 
не всі ті, хто називаються християнами, є такими 
насправді. Але якщо людина особисто скуштувала, 
який добрий Господь, отримала досвід від зустрічі 
з Ісусом Христом, вона ніколи не розчарується в 
Ньому і не буде осуджувати християн. 

РАДІСТЬ ДЛЯ БАТЬКІВ ЗНАТИ, ЩО 
ЇХНІ ДІТИ ХОДЯТЬ В БОЖІЙ ІСТИНІ
Хочу звернути вашу увагу на таке: батьки, які 

пізнали живого Бога в особі Ісуса Христа, буває, 
десятками років моляться (декотрі навіть до смерті), щоб 
їхні діти так само пізнали біблійні істини, покаялися 
в гріхах і стали служити живому Богу. Для батьків – 
християн найбільше щастя і радість знати, що їхні 

діти перебувають в істині Слова Божого (3Ів.1:4).
Якщо хтось думає, що це так легко «запхати» 

дітей до церкви (чи як хтось ще досі каже – секти), то він 
помиляється.

СУВЕРЕННЕ ПРАВО ВИБОРУ
Однак, як для дітей, так і для кожної дорослої 

людини, є добровільний вибір: служити Богу 
чи своєму тілу; жити для Бога чи для себе і своїм 
гріховним забаганкам; присвятити ціль свого життя 
Ісусу Христу чи чомусь іншому.

«… ВСІ ЗГРІШИЛИ...»
У світі є грішники, які загрузнули в гріховне болото, 

так би мовити, по саму шию, а є культурні грішники. 
І буває, що той, хто культурно впивається, осуджує 
алкоголіка; хто має житло, принижує бомжа; хто має 
достаток, зневажає бідаря (і так далі). Понад наші (часто 
помилкові) висновки є Божий висновок про всіх грішників 
(культурних і тих, що впали на саме дно суспільства): «… всі 
згрішили і позбавлені слави Божої» (Рим.3:23).

І над усіма людьми з милосердя Божого нині 
розпростерта «правда Божа через віру в Ісуса 
Христа в усіх і на всіх віруючих; бо немає 
різниці…» (Рим. 3:22). І кожна людина має право через 
віру в Ісуса Христа – Спасителя отримати безплатно 
виправдання згідно з благодаттю Божою (Рим. 3:24).

НАЙВАЖЛИВІШЕ РІШЕННЯ
Неважливо скільки людина зробила упродовж 

життя розумних вчинків, наскільки сильно по-
кращила свій добробут чи отримала не одну вищу 
освіту, має добре здоров’я, але якщо не набула 
спасіння через віру в Ісуса Христа – вона ще не 
зробила найбільш розумний вчинок усього свого 
життя. Біблія називає безумною людину, яка 
відкидає Бога: «Сказав безумний в серці своєму: 
«Немає Бога!»» (Пс.13:1, 52:2).

Можливо ти, друже, не кажеш, що Бога немає, 
але лише твоєї згоди, що Бог є, недостатньо для 
спасіння твоєї душі, бо написано, що й біси вірують і 
тремтять перед Богом (Як. 2:19). Потрібно схилитися 
в щирій молитві покаяння і всім серцем звернутися 
до істинного Бога в Ім’я Ісуса Христа: «Та якщо ти 
шукатимеш Бога твого, то знайдеш Його, якщо 

будеш шукати Його всім серцем твоїм і всією 
душею твоєю» (Повт. Зак. 4:29).

МОЯ ВІРА І СЕНС ЖИТТЯ 
Я вірую і сповідую Господа Ісуса Христа своїм 

Спасителем понад 25 років і не можу знайти іншої 
(кращої) альтернативи для життя людини на цій 
землі, щоб набути істинний смисл і щастя. Так само 
Біблія – це слово від Бога, дане людям, як вірний 
орієнтир для вибору правильного напрямку життя, 
щоб наприкінці земної мандрівки осягнути вічне 
життя і набути спасіння своїй душі: «Але нині, коли 
ви звільнилися від гріха і стали служниками 
Богові, плід ваш є святість, а кінець – життя вічне. 
Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – життя 
вічне у Христі Ісусі, Господі нашому» (Рим. 6:22-23). 

ДРУЖЕ, ЯКИЙ ТВІЙ ВИБІР?
Друже, який твій авторитет чи орієнтир? Хто твій 

начальник? Мій начальник віри – Ісус Христос, і я 
про це не шкодую у свої 56 років. Бажаю кожному 
читачу цієї замітки набути істинну віру в істинного 
Бога, яка виявилася людям у з‘явленні Ісуса Христа 
і досягнути кінця віри – спасіння душі (1Петр. 1:7-9).

Геннадій Андросов

ЧИ Є АЛЬТЕРНАТИВА ХРИСТИЯНСТВУ?

«А ви, батьки, не дратуйте своїх 
дітей, а виховуйте їх у послухові 

й навчанні Господнім» Еф. 6:4

МАМИНА 
МОЛИТВА

Юлія Тонего, авторка вірша

Це було за часів гонінь на 
християн. В одному селищі жила 
християнська сім’я. Батьку важко 
було прогодувати дружину та 
маленьких дітлахів, хоч він і 
працював, не покладаючи рук. 
Але всю свою журбу він поклав 
на Господа і вірив, що колись усе 
зміниться на краще. Якось, щоб і 
себе, і сім’ю свою підбадьорити, 
вигравіював батько на дощечці 
слова: «Так буде не завжди». І 
повісив напис на видному місці у 
домі.

Минули роки гонінь, і настав час 

добробуту та свободи. Виросли 
діти, з’явилися онуки. Зібралися 
вони за багато накритим столом у 
батьківському домі. Помолилися, 
подякувавши Господу за надіслані 
дари. Старший син раптом помітив 
стару табличку.

– Давай знімемо, – каже батькові, 
– так не хочеться згадувати про ті 
важкі часи. Адже тепер усе позаду.

– Ні, діти мої, хай висить. 
Пам’ятайте, що і ТАК теж буде 
НЕ ЗАВЖДИ. І навчайте цього 
своїх дітей. Потрібно вміти за 
все дякувати Господу. Тяжкий 

час – дякую за випробування. 
Легко тобі живеться – дякую за 
достаток.

Так буде не завжди

Притча

ТІЛЬКИ ТОЙ 
УМІЄ БУТИ 
ВДЯЧНИМ, 

ХТО ЗАВЖДИ 
ПАМ’ЯТАЄ 

ПРО 
ВІЧНІСТЬ!



СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 
відзначають цього року 
у вівторок 15 лютого – на 
сороковий день після Різдва 
Христового. Це свято входить 
своєї датою в християнський 
календар, як одне зі значних 
пам’ятних днів і стоїть в одному 
ряду з такими важливими 
подіями, як Різдво Христове, 
Хрещення Господнє, Велик-
день (Пасха).

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ – 
це пам’ять зустрічі (стрітення) 
в Єрусалимському храмі 
Дитя Ісуса з благочестивим 
старцем Симеоном, якому 
Святий Дух передбачив, «що 
він не побачить смерті, 
доки не побачить Христа 
Господнього». 

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 
відноситься до дванадесятих 
неперехідних свят. У хрис-

тиянські календарі це свято 
увійшло ще й тому, що подія, 
яка згадується в цей день, є не 
тільки знаковою, але й однією 
з ключових моментів, яка 
свідчить про високу місію, яку 
поклав Бог на Ісуса Христа.

Священний обряд, що чи-
ниться батьками немовляти, 
який став первістком чоловічої 
статі в кожній юдейській родині, 
котра шанує Закон Божий, 
наказує його принесення 
до Святилища храму для 
вірного представлення перед 
Господом. Це відбувається 
також і в пам’ять про поз-
бавлення від поразки Ізра-
їльських первістків в ніч ви-
ходу євреїв з Єгипту, а також 
переслідує своєю метою за-
кінчення обряду остаточного 
очищення матері малюка. 
При вчиненні даного обряду 
передбачається принесення 
матір’ю немовляти жертовного 
однорічного ягняти, або 

двох молодих голубів. Більш 
докладно це описується у 
Біблії, в третій Книзі Мойсеєвій, 
Левіт, розділ 12. Марія і Йосип 
принесли до храму Ісуса та двох 
голубів за Нього в жертву. Про 
це в Новому Завіті написано 
так: «А коли виповнилися дні 
очищення їх, за Мойсеєвим 
законом, принесли Його до 
Єрусалиму, щоб явити перед 
Господом, як записано в Законі 
Господньому, щоб усіляке дитя 
чоловічої статі, що розкриває 
лоно, було посвячене Гос-
подові. І щоби принести в 
пожертву, як передбачено 
в Законі Господньому, дві 
горлиці, або ж двох голуб‘яток» 
(Євангеліє від Луки, 2:22-24).

Тоді в Єрусалимі жив благо-
честивий і праведний старець 
Симеон, якому Дух Святий 
відкрив, що буде жити він 
до тих пір, поки не побачить 
Христа. За натхненням Духа 
Божого Симеон прийшов в 
храм якраз тоді, коли батьки 
принесли туди Немовля 
Христа, щоб вчинити над Ним 

законний обряд. Старець взяв 
на руки Ісуса, благословив Його 
і промовив: «Нині відпускаєш 
раба Твого, Владико, по слову 
Твоєму, з миром; бо побачили 
очі мої Спасіння Твоє, яке Ти 
приготував перед лицем усіх 
народів, – світло і просвітництво 
язичників і славу народу Твого 
Ізраїлю» (Лук. 2:25-32).

В той самий час в храмі була 
84-річна вдова Анна. Вона 
теж прославляла Господа і 
говорила всім, що Немовля Ісус 
і є обіцяний Спаситель. У цей 
день Ісуса присвятили Господу, 
а Симеон і Анна-пророчиця 
оголосили Його Спасителем.

У цей День ми вітаємо 
всіх християн із цим 
Великим святом! Бажаємо 
всім Божих благословень, 
розради та підбадьорення! 
І ми свідчимо, що у Бога не 
залишиться безсилим ніяке 
слово. 

ВІТАЄМО ВАС ЗІ 
СВЯТОМ СТРІТЕННЯ 

ГОСПОДНЬОГО!

Пройшло 20 років з часу, коли я прийняв 
вірою до свого серця Ісуса Христа. Часто 
розповідаю людям історію свого минулого 
життя (яким я був до часу свого навернення 
до Господа), вони дивуються і кажуть: 
«Такого не може бути!» Завіряю вас: таке 
може бути, я – живий свідок цього!

Колись я працював на комбінаті хлібо-
продуктів, на млині, дуже сильно спився, був, 
так би мовити, професійним алкоголіком. 
Щоранку мені обов’язково потрібно було 
похмелитися, інакше дуже погано себе 
почував. Так день за днем я пропивав своє 
життя: або пив, або ж спав. Мою дружину 
завжди бачили самотньою, тому дехто 
подумав, що вона не заміжня, приходив цілком 
серйозно її сватати…

Одного разу я вдень спав і почув, як в 
хаті відчинилися двері й хтось зайшов. 
Я прокинувся, а це мій син повернувся зі 
школи (він тоді ходив у другий клас). Син так 
подивився на мене (а я удавав, що ще сплю), і 
так він вголос сказав: «О, тато – п’яничка, знову 
спить». Від цих слів мені стало тяжко на душі, 
я навіть заплакав. Мої сльози були через те, 
що моя дитина визнає мене негідним батьком, 
і я нічого не можу змінити на краще. Справді, 
тоді більшість родичів, знайомих махнули на 
мене рукою, сказавши, що я геть пропащий і з 
мене путнього діла вже ніколи не буде. Однак 
там, де безсила людина – всесильний Бог.

Пройшло трохи часу і до пізнання Божої 
правди прийшла моя дружина, вона стала 
відвідувати євангельську церкву, увірувала, 
покаялася… А я продовжував заливати очі 
горілкою. А моя жінка Оля має педагогічну 

освіту і їй запропонували вести при церкві 
дитячу недільну школу. Їй дали книжку 
посібник «52 уроки». Одного ранку мене 
трясе, а похмелитися нема чим. Я побачив 
цей посібник, не знаю чому, але взяв в руки цю 
книжку і почав читати. Раптом зауважив, що у 
мене руки перестали трястися. Дивина!

Пізніше я взяв у руки жінчину Біблію і також 
зауважив таку річ: коли я беру у руки Слово 
Боже, у мене не тільки руки не трясуться, а 
зникає похмілля. Я не знав, що Слово Боже – це 
благословення для людини, і воно позитивно 
діє! Як тільки я відкладав в бік Євангеліє, на 
мене мовби чорна хмара насувалася: мені 
знову ставало зле. Вийшло так, що на початках 
я просто змушений був читати Біблію, бо цим 
рятувався від похмілля. А потім так захопився, 
що став при будь-якій нагоді читати Слово 
Боже. І настав день мого спасіння: 7 січня 
2002 року. В цей день я з дружиною прийшов 
до церкви та вийшов вперед перед членами 
церкви, свідомо попросив вірян помолитися за 
мене. Я покаявся в гріхах і запросив Господа 
Духом Святим до свого серця. Ісус Христос 
стався моїм Спасителем! І тепер я всім і 
кожному скажу, що вибавлення від гріхів і 
спасіння душі тільки в Господі Ісусі Христі, 
і сенс життя тільки в Ньому! Велике благо 
служити Богу усім серцем! Я дякую Господу за 
те нове життя, що зі Свого милосердя мені й 
моїй сім’ї дарував Бог. Слава Йому!

Валентин Кийко, м. Пирятин, 
тел 096-714-0228
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ПРОЧИТАВ – ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ! 

ДЕ БЕЗСИЛА ЛЮДИНА, ТАМ ВСЕСИЛЬНИЙ БОГ

ОБЕРИ СЛОВО БОЖЕ – НАДІЙНИЙ
ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ТВОГО ЖИТТЯ

Сім’я Валентина та Олі Кийко

СВЯТО СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО

РАДІОПЕРЕДАЧА 
«ЖИВА НАДІЯ»

ТРАНСЛЮЄТЬСЯ щонеділі о 
16-05 та щоп’ятниці о 21-10 на 

хвилях «СВІТЛОГО РАДІО», щовівторка та 
щочетверга о 18:00 за київським часом на 
українському радіо «МАЯК ВІРИ»! 
На сайті радіопередачі «ЖИВА НАДІЯ»
www.dorogadoboga.com.ua 

ВИ ЗНАЙДЕТЕ: 
1. Архів програм з проповідями.
2. Тексти книг: а) автобіографічну повість 

Івана Зінчика «Якщо не Бог, то хто ж?»; 
б) документальну розповідь (доповнене третє 
видання) про життя та чудесне зцілення Жені 
Поліщук «Неможливе людям – можливе 
для Бога!».

3. Газету «Жива надія» в електронному 
форматі PDF (усі випуски – з 2009 року 
включно).

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

(зокрема Новий Завіт). 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТІВ: 
Ненсi Зiнчик, 

радіопередача 
«Жива надiя», 

вул. Онискевича, 
3, м. Київ, 03115

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!


