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

ЖИВА НАДІЯ
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ!

Христос воскрес!

Христос воістину воскрес! 
СЕРЦЕ, РАДІЙ, БО ХРИСТОС 

ВОСКРЕС!
В ці чудові дні хочу привітати всіх читачів «Живої 

надії» зі святом славного Христового воскресіння! Це 
епохальна подія для всього людства, адже на хресті 
Голгофи відбулася найвеличніша перемога із усіх 
битв, що колись були на планеті Земля.

Нехай радість воскресіння Господа нашого 
Ісуса Христа осіяє кожне серце та душу, кожну 
сім’ю та родину, кожне село та місто України!

Одного разу воскреслий Господь прийшов і в моє 
життя, як Пастир, Друг, Спаситель. Він взяв на Себе 
мої гріхи, а мені подарував радість спасіння і моє 
життя наповнив істинним змістом.

ЩО ДЛЯ ТЕБЕ ЗНАЧИТЬ СВЯТО 
ПАСХИ?

Як не прикро констатувати, але для багатьох людей 
Пасха, Воскресіння Христа – це чергове свято і не 
більше. На жаль, весь зміст святкування у декотрих 
людей зводиться до традицій та обрядів, гучного 
застілля, в яких немає місця для Того, Хто є причиною 
самого свята, Хто своєю смертю та воскресінням 
зруйнував владу гріха та смерті і подарував живу 
надію усім, хто повірить в Нього.

«Благословенний Бог і Отець Господа нашого 
Ісуса Христа, Який зі Свого великого милосердя 
через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив 
нас до живої надії» (1 Петра 1:3).

ЧЕРЕЗ СВОЄ ВОСКРЕСІННЯ 
ХРИСТОС ВІДРОДИВ НАС ДО 

ЖИВОЇ НАДІЇ!
Що ми маємо у воскресінні Ісуса? Чим воно 

цінне для нас?
Бог зі Свого милосердя відродив нас до живої надії. 

Мабуть, кожен із нас чув (чи й сам використовував) 
приказку: «Надія помирає останньою». У світі часто 
так і відбувається: людина живе надією, яка, немов 
марево, віддаляється по мірі наближення до неї. Але 
не так в істинних християн – їхня надія на Господа, а 
така надія не помирає, не осоромлює, бо ця надія – 

жива. А мертва надія не така, бо несе з собою страх, 
смуток та сумнів.

«МИР ВАМ!»
Після Свого воскресіння Ісус прийшов до Своїх 

учнів, щоб відновити в їхніх серцях мир та радість. На 
той час вони були в страху – смерть Вчителя розбила 
всі їхні очікування.

«Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли 
двері, де зібралися Його учні, були замкнені 
зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став 
посередині й каже: «Мир вам!»» (Ів. 20:19).

Показавши учням рани від цвяхів на Своїх руках 
та ногах, засвідчивши їм про Своє воскресіння, Він 
змінив страх в їхніх серцях на радість та впевненість 
в майбутньому.

ХРИСТОС ВОСКРЕС, ЩОБ 
ЗАБРАТИ НАШІ СТРАХИ ТА 

СУМНІВИ  
Сьогодні у людей є багато причин боятися, вони 

в страху та тривозі перед завтрашнім днем, перед 
смертю, людей лякає загроза війни, ціна на газ, 
продукти, курс валют тощо... І доволі часто наші 
страхи безпідставні. Ворог нашої душі зацікавлений, 
щоб люди жили без впевненості, без надії, щоб 
керувалися своїм страхом і несли його іншим людям. 
Але Христове воскресіння руйнує будь-який страх в 
житті людини, котра приходить до Нього.

«МАРІЯ СТОЯЛА БІЛЯ 
ГРОБНИЦІ Й ПЛАКАЛА…»

В Святому Письмі є згадка про Марію Магдалину, 
жінку, яка мала близькі стосунки з Ісусом, бо в її 
житті Господь явив велику славу, звільнивши її від 
демонічної залежності. Вона не могла забути цього, її 
серце було настільки вдячним Господу, що залишивши 
все, Марія скрізь слідувала за Ним. І ось її Вчителя не 
стало, Його розіп’яли, вона бачила на власні очі, як 
Його Тіло поклали в нову гробницю у скелі. Як далі з 
цим жити? В той величний та славний день Христового 
воскресіння вона першою прийшла до гробниці, щоб 
віддати останню шану Своєму Учителю. Але Тіла 

Христового вона там не знайшла. Великий смуток 
огорнув її душу: «Марія стояла надворі біля гробниці 
й плакала» (Ів. 20:11). І в той час смутку та розпачу 
до неї прийшов Воскреслий Господь і назвавши її по 
імені, смуток в її серці змінив на велику радість! Цю 
радість вона понесла іншим учням, які на той момент 
неймовірно сумували.

«ГОСПОДЬ МІЙ І БОГ МІЙ!»
В той час, коли Христос з’явився всім учням живим, 

і вони стали свідками воскресіння Ісуса з мертвих, 
Хома був відсутній. Учні, сповнені радістю, потім 
переконували його, що Ісус справді живий, що вони 
бачили Його. Але сумнів в серці Хоми переважав 
його віру і він сказав, що доки сам цього не побачить, 
руками не відчує рани від цвяхів – не повірить. 
Через тиждень Господь з’явився вже особисто для 
Хоми і сказав йому величні слова: «Тому увірував 
ти, що побачив Мене. Блаженні ті, що не бачили 
й увірували» (Ів. 20:29). Не менш важливі й слова 
Хоми. Ісус сказав Хомі: «Простягни пальця свого 
сюди і поглянь на руки Мої; простягни руку твою і 
вклади в бік Мій, і не будь невіруючим, але віруючим. 
Хома сказав Йому у відповідь: «ГОСПОДЬ МІЙ І БОГ 
МІЙ!» (Ів. 20:27-28). Сьогодні Христос чекає від Своїх 
послідовників такого ж визнання. 

СХИЛИСЯ ПЕРЕД ХРИСТОМ І 
ВІДДАЙ ЙОМУ СЛАВУ!

Воскресіння Ісуса Христа людське невір’я змінює 
на міцну та непохитну віру. Пройшов час і Хома став 
ревним проповідником вчення Христового. Біблійні 
перекази свідчать, що він пішов із проповіддю 
Євангелії до Сирії, Персії та Індії і зрештою прийняв 
мученицьку смерть за віру в Христа Ісуса.

* * *
Нехай в ці чудові дні святкування Пасхи Христової, 

Його славного воскресіння, Господь стане Володарем 
багатьох сердець, які в молитві вдячності та хвали 
схиляться перед Ним. Він достойний цього. Ісус 
забере ваш страх, смуток та сумнів і натомість 
подарує невичерпне джерело впевненості, радості, 
миру та міцної віри.
Василь Медведь, пресвітер церкви, м. Диканька



Скептики твердять, що не повірять в Бога, доки 
не побачать Його, не доторкнуться, так би мовити, 
власноруч. Чи це можливо сьогодні? Справді, був 
такий час, коли Ісус Христос упродовж сорока днів 
після Свого воскресіння являвся багатьом людям, 
зокрема – Своїм учням, апостолам. Саме тоді була 
заявка Хоми, подібно сучасним скептикам, який на 
момент з’явлення Христа апостолам, не був разом з 
ними. Як вони не переконували його, Хома твердив: 
«Поки не побачу на Його руках ран від цвяхів і не 
вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу 
своєї руки в його бік, – не повірю» (Ів.20:25). І що ж ви 
думаєте? Ісус пішов назустріч Хомі. Написано так: 
«Через вісім днів знову були в домі учні Його, 
і Хома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були 
замкнені, став усередині поміж них, і сказав: 
«Мир вам!» Потім сказав Хомі: «Простягни пальця 
свого сюди й поглянь на руки Мої; простягни руку 
твою і вклади в бік Мій, і не будь невіруючим, 
але віруючим». Хома сказав Йому у відповідь: 
«Господь мій і Бог мій!» Ісус сказав йому: «ТИ 
ПОВІРИВ, ТОМУ ЩО ПОБАЧИВ МЕНЕ: ЩАСЛИВІ ТІ, 
ЩО НЕ БАЧИЛИ Й УВІРУВАЛИ» (Ів. 20:26-29).

Після воскресіння Ісуса Христа і вознесіння Його 
на Небеса настала ера віри! Час Хоми пройшов, час 
віри з милосердя Божого ще продовжується. Скептик 
каже: «Я повірю, якщо побачу!» Христос такій 
людині відповідає: «Повір і тоді побачиш!»

Апостол Іоанн, завершуючи написання Євангелії, 
зазначив: «Багато звершив Ісус перед учнями 
Своїми також інших див, про котрі не написано у 
цій книзі, а ЦЕ НАПИСАНО, ЩОБ ВИ УВІРУВАЛИ, ЩО 
ІСУС Є ХРИСТОС (МЕСІЯ), СИН БОЖИЙ, І, ВІРУЮЧИ, 
МАЛИ ЖИТТЯ В ІМ‘Я ЙОГО» (Ів. 20:30-31).

Найвищим і найвірнішим аргументом богоявлення 
людству нині є Боже Слово, тобто Свята Євангелія. 

Слово Боже вірно передане євангелістами в Новому 
Завіті. Біблія пройшла через тисячоліття і збережена 
Самим Богом, щоб сьогодні кожен житель України 
мав чудову нагоду відкрити для себе її особисто.

Віра в Бога насамперед приходить через 
слухання (читання) Слова Божого. Безперечно, 
чудеса від Бога, які нині так само є в народі Божому, 
слугують значним поштовхом до пізнання живого 
Бога, однак істинна віра приходить саме через 
пізнання Божого Слова. Апостол Іоанн наголошує, що 
він написав Євангелію, щоб ми прочитали й увірували 
в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя.

ДРУЖЕ, ЧИ ТИ ВІДКРИВ ДЛЯ 
СЕБЕ СЛОВО БОЖЕ?

Якщо ще ні, то знайди для цього час. Ніщо не може 
бути більш важливим і значущим для нас, як тільки 
пізнання Слова Божого. «Спочатку було Слово, і 
Слово було у Бога, і Слово було Бог. Усе через 
Нього почало бути, і без Нього ніщо не почало 
бути, що почало бути. У Ньому було життя…» – 
такими словами починається Євангелія від Іоанна. 
Словом Бог творив цей світ. Ісус Христос – це 
відвічне Слово Отця, яке стало Тілом. І Слово Боже 
передане нам через апостолів. Моє побажання: нехай 
Слово Боже не залишиться буквами, а стане живим і 
діяльним у твоєму житті, розчиниться у твоєму серці 
вірою і принесе повноту життя.

Петро Українець

ПОВІР І ПОБАЧИШ!

ХТО ПЕРЕБУВАЄ У ВЧЕННІ 
ХРИСТОВОМУ, ТОЙ МАЄ 

БОГА В ДУШІ
Під час бесіди з людьми про Бога, 

часто від них можна почути: «Головне, 
щоб Бог був у душі…». Саме цими 
словами вони заспокоюють себе. 
Коли ж запитуєш таких людей, чи 
вони читають Біблію, то у відповідь 
зазвичай лунає: «Ні, не читаю». А в 
Біблії написано: «Кожний, хто нехтує 
ученням Христовим і не перебуває 
в ньому, не має Бога; той, хто 
перебуває в ученні Христовому, має 
Отця і Сина» (2Ів. 1:9). Коли людина не 
читає Біблію (відповідно не знає вчення 
Христового і не перебуває в ньому), то чи 
має така людина Бога в душі?

Щоб Бог був у душі, то нам 
потрібно Його прийняти в душу, щоб 
Він був у нас.

ЯКІ ТВОЇ БАЖАННЯ, ЦІЛІ, 
ТЕ Й У ТВОЇЙ ДУШІ…

Ось, наприклад, коли людина 
приймає багато грошей у своє життя, 
і дивишся на її життя, то вже в неї і 
бажання і цілі інші з'явились, мотив 
вже інший, то коло друзів змінилось і в 
процесі життя (як не крути), а тема про 
гроші просочується в спілкуванні, і 
сама людина тягнеться до грошей.

Або коли людина постійно вживає 
алкоголь, то також змінюються її ба-
жання, цілі та цінності. І що цікаво: 
такій людині не потрібно говорити про 
бажання – вони у неї самі з'являються. 
І у світських людей вирішення будь-
яких справ зазвичай без горілки не 
обходиться. В житті так буває, що свій 
своїх шукає. Наркоман буде шукати 
наркотики і ні про що інше не може 
думати, як тільки про наркотичну  
отруту. Блудник буде точити розмови 
про блуд, про жінок…

У Біблії про це написано так: «Над 
усе, що лише стережеться, серце 
своє стережи, бо з нього походить 
життя» (Пр. 4:23); «Як ви можете 
мовити добре, бувши злі? Бо чим 
серце наповнене, те говорять уста» 
(Мт 12:34). Тобто якщо душа і розум лю-
дини захоплені й наповнені думками 
про алкоголь, гроші, наркотики, 
блуд (чи іншою негативною інформацією), 
відповідно саме це вона виноситиме 
зі свого серця.

Чому так багато у світі зла, ненависті, 
обману, недобрих слів, заздрості, 
образ? Бо саме цим наповнена душа 
таких людей. І логічне питання: якщо 
людина постійно злиться, свариться, 
кричить, матюкається, заздрить, прис-
кає ненавистю, то чи є у неї Бог у душі?

ЯКЩО БОГ У ДУШІ, ТО 
ТАКА ЛЮДИНА ЛЮБИТЬ 
ХРИСТА ТА ЙОГО СЛОВО
Подібний процес відбувається, ко-

ли людина приймає Бога до свого 
серця, вона теж змінюється. Якщо 
гроші, алкоголь, наркотики міняють 
людину в гіршу сторону і вона псу-
ється, занапащає своє тіло і душу, то 
Христос, Біблія змінюють людину в 
кращу сторону. Тоді людина, в якої Бог 
у душі, наповняється добром, любов'ю. 
Людина, в якої Бог у душі – любить 
Бога, а якщо вона любить Бога, то 
любить Боже Слово (тобто охоче читає 
й досліджує Біблію), така людина на-
повнюється любов’ю і співчуттям до 
інших людей.

ПРИЙДИ ДО ІСУСА 
ХРИСТА В ПОКАЯННІ

Отже, не важко прийти до висновку, 
що не у кожної людини, яка каже, що 
Бог у неї в душі, там Він є.

Однак є інший беззаперечний 
факт, що Бог сьогодні до кожної душі 
промовляє, і кожна людина відчуває 
Боже тепло, любов… Господь пропонує 

кожній людині прийти до Нього в по-
каянні, щоб отримати життя.

Христос достойний, щоб Його прий-
няти у своє життя, у свій розум, тому що 
Він помер за наші гріхи, щоб нам дати 
прощення і спасти від вічного пекла, 
що буде після смерті, в яке багато 
людей не хочуть вірити. І сьогодні Бог 
кожній людині дає чудову можливість 
докорінно змінити своє життя на 
краще, і в кінцевому результаті увійти 
у Святі Небеса.

НЕ МОЖНА СЛУЖИТИ 
ДВОМ ПАНАМ

Подеколи співрозмовник каже, що 
він хоч Богові не служить, але й проти 
Бога не грішить, що він десь посереди-
ні (зберігає нейтралітет). Ісус Христос на 
це дає чітку відповідь: «Ніхто двом 
панам служити не може, бо або 
одного зненавидить, а другого буде 
любити, або буде триматись одного, 
а другого знехтує. Не можете Богові 
служити й мамоні» (Матвія, 6:24); «Хто 
не зі Мною, той проти Мене; і хто 
не збирає зі Мною, той розкидає!» 
(Луки, 11:23).

ВИСНОВОК
Людина не може бути між Богом і 

гріхом десь посередині. Ісус каже, що 
людина служить і належить одному 
господарю: або Богові, або ж (як не 
печально це визнавати) дияволу. Третього 
(нейтрального) варіанту не існує. До 
однієї категорії людей (фарисеїв), які (як 

не парадоксально це звучить) вчили закону 
Божого народ і які хвалилися тим, що у 
них Бог у душі, Христос суворо сказав: 
«Якби Бог був Батьком вашим, то 
ви любили б Мене, тому що Я від 
Бога вийшов і зійшов; … Чому ви 
не розумієте мови Моєї? Тому що 
не можете почути слова Мого. Ваш 
батько диявол, і ви хочете виконати 
похоті батька вашого...» (Ів. 8:42-44).

ВИКОНАВЦІ ЧИЄЇ ВОЛІ 
МИ Є?

Друже, дозволь запитати тебе: 
«Чию волю ми виконуємо у своєму 
повсякденному житті? Що шукає наша 
душа? Що виходить з нашого серця, з 
наших вуст?»

Чи маєш ти стопроцентну впевне-
ність, що якщо ти раптом (навіть сьогодні) 
помреш, то будеш в небі із Богом? Це 
питання набагато серйозніше, ніж ми 
думаємо. На вагах вічності наша душа. 
Христос пропонує нам спасіння і життя 
вічне, Царство Своє. Щоб прийняти 
Бога, потрібне вже сьогодні наше доб-
ровільне волевиявлення в бік Ісуса 
Христа та Євангелії. Ворог людської 
душі усіляко обманює і всіляко шепоче 
до розуму людини не йти до церкви, 
не приймати Євангеліє спасіння, не 
каятися в гріхах.

Люди зазвичай байдуже кажуть, що 
всі грішні. Саме так і є. Але важливо 
не байдуже махнути рукою на свої 
гріхи, а принести їх в покаянні до ніг 
Ісуса Христа.

Друже, сьогодні для тебе є Добра 
Новина: Ісус хоче тобі простити всі 
гріхи, навіть той гріх, про який ти 
думаєш, що Бог його не пробачить. 
Прийми вірою, що Христос прощає 
всякий гріх. Він страждав на хресті, 
щоб заплатити за всі твої гріхи. Ти 
лишень до Нього прийди, покайся і 
прийми Ісуса Христа і Боже Слово у 
своє життя, серце: «А всім, що Його 
прийняли, їм владу дало дітьми 
Божими стати, тим, що вірять у 
Ймення Його» (Ів. 1:12). Тобто вірять в 
ім’я Ісуса Христа – Спасителя.

Пам'ятай, що «завтра» для кожного 
з нас може не настати, тому не від-
кладай цього питання – питання спа-
сіння своєї душі. Бог любить тебе.

Петро Яковчук
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А В ТЕБЕ Є БОГ У ДУШІ?

ОБЕРИ СЛОВО БОЖЕ – НАДІЙНИЙ
ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ТВОГО ЖИТТЯ



Ми звикаємо жити, щоденно сприй-
маючи рясні Божі благословіння, як те, 
що по праву належить нам. І коли у нас 
все добре, тоді легко дякувати Богу. 
Однак у житті кожного християнина 
бувають моменти, коли приходять 
випробування. Саме тоді важливо 
встояти у вірі й віддати Богу славу. 
Апостол Петро написав так: «З того 
радійте, навіть якщо тепер належить 
бути трохи засмученими всілякими 
напастями, щоб випробування вашої 
віри, набагато ціннішої від золота, 
… було на похвалу і славу, і честь ... 
Ісуса Христа» (1Петр. 1:6-7). Саме таке 
випробування віри прийшло два роки 
тому в християнську сім’ю Штокалів, 
Петра і Марії, які живуть в м. Золочів, 
що на Львівщині. Ось як про це свідчить 
голова родини Петро.

Одного недільного ранку, про-
будившись від сну, ми, як завжди, 
помолилися з дружиною, попросивши 
Божого благословіння на день та 
служіння і поїхали до церкви. Через де-
сять хвилин в моєї дружини почалися 
гострі болі в грудях та у плечах. Я 
зрозумів, що це інфаркт. Поруч з Домом 
молитви в Золочеві є лікарня, куди 
терміново її доставили. Коли Марію 

обстежували лікарі, я попросив, щоб 
приїхала швидка реанімаційна допомога 
зі Львова. Лікарі ж не погоджувалися 
транспортувати її до Львова, вважаючи, 
що вона помре в дорозі. Нарешті вони 
погодилися на мої вмовляння. Дякуючи 
Богу, її доправили до Львова живою, 
хоч за її лікування ніхто не хотів 
братися. Вона лежала на возику, і лікарі 
не знали, чому вона ще живе. Вони 
дивувалися і розмовляли між собою: 
«Чому вона ще жива? Чотири години 
пройшло, чому вона не помирає?»

Я ж скрізь телефонував і просив 
християн молитися за дружину і сам 
невпинно молився. Нарешті я зустрів 
лікаря, який сказав: «Я візьмуся її 
вести, а лікувати її не буду». Я запитав: 
«Чому?» «Її може полікувати тільки 
Бог!» – відповів лікар і продовжив: «По 
нашому багаторічному досвіду і тому 
діагнозу, що має ваша дружина, вона 
мала вже давно померти. А чому вона 
живе – ми не знаємо. Це якесь чудо!» 
А моя дружина при розумі, чує всю ту 
розмову лікарів про те, як вони чекають 
на її смерть, а вона не вмирає…

Лікарі ще раз обстежили Марію і 
ведучий лікар сказав мені: «Ми безсилі! 
Ніхто вам нічим не допоможе! Вона 
помре, але чому досі живе, ми не 
знаємо. Обстеження показало, що у неї 
серце тримається на 16 судинах, а з 
них – 13 з тромбами! Тільки три судини 
доставляють до серця кров – усього 
29% крові, і, однак, та кров йде в легені. 
Такого в нас ще не було! Готуйтесь до 
похорону! Вона жити не буде…».

Я стояв, слухав лікаря, а в душі 
говорив з Богом: «Господи, я зараз 
нічого не розумію, але прошу, до-
поможи, яви Свою милість…».

Начмед, дізнавшись, що ми віруючі, 
сказав: «Якщо ви віруючі, то вам 
може допомогти тільки Бог. Моліться. 
Я дав дозвіл вам бути в реанімації з 
дружиною. Я ж нічим вас потішити не 
можу. Вона жити не буде! Такого в нас 
не було в медицині!» І ці слова «Вона 
помре» говорили всі!

Я дякую Богу за те, що багато 
церков молилися за мою дружину. 
Нарешті лікар, який вів мою дружину, 
сказав мені: «Моліться, щоб Господь 
дав мені мудрість чим її лікувати та 
що приписати, бо в нас такого ще не 
було!» І Бог дав йому мудрість чим 
лікувати мою дружину! Пройшло два 
дні. Дружина живе...

Мені зателефонував брат в Господі 
з Італії й говорить: «Ми тут молилися, 
Церква молилася, Бог готує твою 
дружину до вічності, але вона не 
готова.  Бог відкрив, що вона не готова 
до вічності. Скажи дружині й вона 
згадає. Після того ти мені передзвониш. 
Тому що Бог відкрив, що вона щось 
мала на сестру у своєму серці й не 
вибачилася». І моя дружина згадала, 
коли я їй це сказав. Давно це було, це 
щось негативне залишилося у її душі. 
Я набрав через телефон номер цієї 
сестри й тільки одним промовленим 
висловом моєї дружини: «Сестро, 
вибач мені!» вирішилося все подальше 
її перебування в лікарні. Відразу на 
наступний день мені поступив дзвінок 
з Тернополя. Церква молилася і Бог 
дав таке слово: «Душа готова до 
переходу, тільки молитви Мого народу 
не відпускають її, але рішення Неба 
триває!»

У Соборному Посланні апостола 
Якова 5:14-15 ми читаємо таке Боже 
Слово: «Чи хворіє хто з вас? Хай по-
кличе пресвітерів Церкви й над ним 
хай помоляться, намастивши його 
оливою в Господнє Ім’я, і молитва 
віри уздоровить недужого, і Господь 
його підійме, а коли він гріхи був 
учинив, то вони йому простяться» – 
ми так і зробили. Молитву з помазанням 
оливою над моєю дружиною звершував 
наш брат, єпископ Володимир Якимів. 
І хочу сказати, що після тієї молитви 
Бог дав моїй дружині нарешті сон. 
Прокинувшись, вона зрозуміла, що 
буде жити. На двадцять другий день 
лікар знову обстежував її й результат 

обстеження здивував усіх: лівий та 
правий клапани, судини, артерія були 
чисті!

– Де вони? Де вони? – запитував 
лікар.

Я не розумів і перепитував:
– Хто вони?
– Тромби – говорить лікар. 
Я відповів: 
– Їх забрав Бог! Алілуя! Живий 

Господь!.
– Так, тільки Бог це міг зробити! Це не 

ми, а Бог зробив…! – каже лікар...

Відтоді пройшло вже два роки. 
Серце моєї дружини поступово від-
новлюється до потрібної норми здо-
рової людини. Слава Господу!

Дорогі читачі, мені важко писати те, 
що я в той час пережив… Але вірний 
Господь не залишив мене, Він був поруч 
і не хотів смерті моєї дружини! Тільки 
Бог хоче від нас чистоти та святості! До 
мене було таке слово через пророче 
слово: «Я не хотів смерті твоєї дружини, 
Я не хотів відрубувати тобі одного 
крила! Я допустив це, щоб зміцнити 
тебе, щоби підняти тебе на дусі, щоби 
знову і знову показати тобі, що Я з 
тобою, Я поруч, Я – Сильний Бог!»

Бог для нас все зробив! Ми такі 
щасливі! Навіть не вміщається в ро-
зумі велич Його доброти до нас! Дорогі 
брати та сестри в Господі та усі читачі, 
Бог все для нас зробив і Він все для 
нас робить! Будьмо вірні Йому, бо 
цього Він достойний! Амінь.

Петро Штокало, 
м. Золочів, Львівщина
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Петро Штокало: «Усі лікарі сказали, що моя дружина помре...» 

Якось я їхав залізницею. Потяг 
зупинився біля якоїсь станції. Я 
визирнув у вікно. Раптом чую: «Газета, 
сьогоднішня газета!»

Мене вразив надзвичайно 
приємний голос хлопчика, який 
розповсюджував газети.

– Як тебе звуть, дорогий? – спитав 
я, взявши в нього газету.

– Іван.
– Читати вмієш?
– Так!
Хлопчик був, хоч і бідно, але 

акуратно одягнений, а руки і обличчя 
були чисто вимиті. Почувся свисток 

– і потяг рушив. Я поспішно вийняв 
із кишені маленький Новий Завіт і 
передав його хлопчині.

– Читатимеш цю книгу, Іване?
– Так, обов’язково, обіцяю Вам!
Через рік мені знову довелося їхати 

тією ж дорогою.
Яким же було моє здивування, коли 

на тій же станції я побачив маленького 
приятеля. Він підріс, але голос і очі 
були так само привабливі, як і раніше.

– Як часто я згадую Вас, – сказав він 
мені, – ваша маленька книжечка все 
змінила у нашій сім’ї! Батько, у якого 
в той час не було роботи, старанно 
взявся за читання Нового Завіту та під 
його впливом у нас у сім’ї почалося 
нове життя – з Христом. Батько став 
працювати, добре заробляти, мати 
повеселішала, а я можу спокійно 
ходити до школи.

Ось який добрий плід принесла 
маленька, проте велична  книжечка 
– Слово Боже!  

Яків Левен, «Сеется семя»

«Бо Слово Боже живе і дію-
че, гостріше всякого меча дво-
січного: воно проникає аж до 
розділення душі і духа, суглобів 
та мозку, судить думки і наміри 
серця» (Новий Завіт, Євр. 4:12)

МАЛЕНЬКА КНИЖЕЧКА, ЯКА ЗМІНИЛА ВСЕ

ЧИТАЮ СЛОВО
Читаю Слово. В дивний світ надії
Мене ведуть натхненності рядки.
І серце плаче, тішиться, радіє,
Й спадає пил з історії віків.

Лягають в душу образів лавини:
Мойсей та Йосип, Яків та Ілля.
Ось мудреці з дарами для Дитини,
Там Ірод стежить злякано здаля.

А ось Христос навчає біля моря,
Спішать сліпці, батьки ведуть дітей.
Ось Він хреста несе в святій покорі,
А з тим хрестом – гріхи усіх людей.

Сміється з Юди зрадницький цілунок,
Пече в кишені жменя срібняків.

БІБЛІЯ УТРИМАЄ
ТЕБЕ ВІД ГРІХА
 

АБО ГРІХ УТРИМАЄ
ТЕБЕ ВІД БІБЛІЇ

Любов Христа, як вічний подарунок,
Слова святі проносить крізь віки.

Знаходжу в них я вічну мудрість й силу,
Вони ведуть в незвідані світи.
Хоч перші кроки ще такі несмілі,
Та з Божим Словом впевненіше йти.
У Слові тім – минуле і майбутнє,
Моє спасіння і моє життя.
Воно відкрило вічну Божу сутність,
Збудивши в серці слово каяття.

Читаю вкотре вічне Боже Слово
І вічність душу в Слово огорта.
І я стаю частинкою Святого,
Який іде до мене із хреста.

Він Словом став живим і життєдайним,
Ввійшов любов’ю в плоть і кров мою.
...Читаю Слово і молюся вдячно,
І знову й знову Божу мудрість п’ю.

Юрій Вавринюк

«А тепер отак каже Господь, 
що створив тебе…: «Не бійся, 
бо Я тебе викупив, Я покликав 
ім’я твоє, Мій ти! Коли пере-
ходитимеш через води, Я буду 
з тобою, а через річки – не 
затоплять тебе, коли будеш огонь 
переходити, не попечешся, і не 
буде палити тебе його полум’я. Бо 
Я – Господь, Бог твій…»» Іс.43:1-3



Християни західного 
обряду у цьому році 

святкують Пасху 
Христову у неділю, 

17 КВІТНЯ, християни 
східного обряду свят-
куватимуть Пасху на 
тиждень пізніше – у 
неділю, 24 КВІТНЯ.

Такі розбіжності досі 
зберігаються через те, 
що Православна церква 
визначає дати свята 
Різдва і Пасхи згідно з 
застарілим Юліанським 
календарем, який має 
похибку у літочисленні. 
Ще з 16 столітті у світі 
ввели нове літочислення 
згідно з Григоріанським 
календарем.

Варто зазначити, що 
Пасху західного обряду 
традиційно називають 
Католицькою, східного 
– Православною, однак 
такі визначення не є 
правильними, тому що 
Пасха – Христова.  

ЧИ Ж ТАК ВАЖЛИВА 
ЯКАСЬ КОНКРЕТНА 

ДАТА СВЯТКУВАННЯ?
Ні. Суперечки на цю 

тему не мають сенсу. 
«Хто вважає на день, 
для Господа вважає, а 
хто не вважає на день, 
для Господа не вважає» 
(Рим.14:6). Іншими сло-
вами: хто вважає один 
день важливішим іншого, 
робить це для Господа… 
Отже, важлива не якась 
конкретна дата, а те, 
що ми вкладаємо в 
зміст будь-якого хрис-
тиянського свята (не 
тільки Великодня).

Головне, пам’ятаймо, 
що Пасха Христова – це 
не великодня випічка та 
крашанки, а, як написано 
в Біблії: «…бо наша 
Пасха – Христос, за нас 
у жертву принесений» 
(1Коринтян,5:7). Згідно з 
вченням Ісуса Христа 
святкувати Пасху хрис-
тиянам потрібно «з 
опрісноками чистоти та 
правди» (1Кор.5:8).

Якщо ж свято розгля-
дати як привід для 
догоджання тілесним по-
жаданням, для пиятики 
та обжерливості, та ще 
святкувати «в розчині 
злоби й лукавства», то 
таке «святкування» не 
принесе жодної користі, 
а лише буде насмішкою 
зі світлого свята Пасхи й 
Самого Ісуса Христа.

ПАСХА (інші назви: 
ВЕЛИКДЕНЬ, ВОСКРЕ-

СІННЯ ХРИСТОВЕ) – це 
знакове свято усього 
християнського світу. 
Це перемога життя над 
смертю! Виключно з-за 
Своєї великої любові 
до нас, грішних людей, 
Господь зійшов на цю 
землю, як людина, взяв 
на Себе наші гріхи, пе-
ренісши страждання і 
смерть на хресті Гол-
гофи. На третій день 
після поховання тіла 

Господа сталося диво – 
Ісус воскрес із мертвих! 
Віра в це є основою 
євангельського вчення і 
для кожного християнина 
– головний стимул свят-
кування Пасхи. Апостол 
Іоанн записав такі слова 
Ісуса Христа: «Істинно, 
істинно кажу Вам: Хто 
вірує в Мене, життя 
вічне той має» (Ів. 6:47).

Якщо ти стверджуєш, 
що християнин, то 
значить віриш в Ісуса 
Христа, і відповідно по-
винен вірити в те, що 
написано в Євангелії 
(Новому Завіті), а отже: 
віруєш у те, що Христос 
страждав, Своїм тілом 
на хресті розіп’яв твої 
гріхи, тілом помер, але 
третього дня Він воскрес, 
давши тим самим вірну 
ознаку того, що кайдани 
смерті розірвані.Іншими 
словами: на наші гріхи 
прийшла від Отця Не-
бесного амністія.

Якщо Христос вос-
крес, то відповідно й 

ми маємо запевнення 
від Бога про наше 
майбутнє воскресіння, 
про те, що кожен, хто 
вірує в євангельські 
твердження, осягне віч-
не життя. Іншими сло-
вами: щирий християнин 
у вічності буде разом 
з воскреслим Ісусом 
Христом. Ісус молився 
Отцеві: «Бажаю Я, Отче, 
щоб і ті, кого дав Ти 
Мені, там зі Мною були, 
де знаходжуся Я, щоб 
бачили славу Мою, яку 
дав Ти Мені» (Ів. 17:24). 
Христос запевнив Своїх 
учнів: «А коли відійду й 
приготую вам місце, Я 
знову прийду й заберу 
вас до Себе, щоб де Я, 
були й ви!» (Ів. 14:3).

Отже, наша повна 
довіра цим євангельсь-
ким твердженням є 
ознакою нашої при-
належності до щирої віри 
в Христа і відповіддю на 
те, як саме святкувати 
Пасху Христову.

Геннадій Андросов

Дорогі наші друзі!
Пишу цього листа з подякою 

Богові за все, що Він робить на 
Полтавщині. Проминуло 15 років 
мого служіння в с. Новаки. За 
цей час за підтримки багатьох 
церков та різних людей (не 
байдужих до місіонерської праці) 
Бог немало зробив в нашому 
регіоні. Дивним чином Господь 
працює в житті людей. 

Рік тому мені зателефонувала 
одна людина і звернулася з 
проханням провідати її зна-
йомого, який охороняв ставки 
біля села. Неочікувано було 

побачити в лісі біля ставка 
чоловіка, який втратив зір, 
повністю сліпого. 

Прийшовши туди з діть-
ми, я почув історію життя, 
яка ще більше мене 
вразила. Цей чоловік, 
Григорій, прекрасний зва-
рювальник, працелюб-
ний, не зловживає алко-
голем, не безхатько, 
але, втративши зір, за-
лишився нікому не пот-
рібний.   Впродовж року, 
проживаючи на березі 
ставка, прийшов до дум-
ки залишити життя.

В день цього рішення, 
коли була приготована 
мотузка, пляшка горіл-
ки та гілка дерева 
для самогубства, він 

(за його словами) почув дитячі 
голоси, сміх та співи. Коли ми 
підійшли, я нічого цього не 
знав, а лише побачив сліпого, 
задуманого чоловіка. Та зустріч 
допомогла йому повернутися до 
нормального життя. 

Цей чоловік почав проживати 
на території християнської 
церкви с.Новаки. Згодом він на-
вернувся до живого Бога. Це був 
добрий час перевірки Церкви, 
чи є в серцях справжня любов. 
Приємно було бачити, як люди 
відвідували Григорія, завжди в 
нього в хаті був хліб і до хліба. 

Не падав духом наш новий брат 
по вірі  і дивно було спостерігати, 
як незряча людина збирає по-
мідори та консервує собі на 
зиму. Особливо тривожно було 
бачити, як Григорій рубає дрова, 
адже він так не хотів опускати 
руки, які тягнуться до справи. 

Та Господь побачив добрі зу-
силля чоловіка змінити своє 
життя на краще і продовжував 
рясно благословляти цю душу. 
Бог дарував йому чудову дру-
жину, сестру Тетяну, яка вже 
довгі роки є активним членом 
помісної церкви, і тепер стала 
взірцем для інших не тільки 
як християнка, але також як 
дружина. 

Отже, минулий рік приніс ве-
лику радість для всієї церкви 
в Новаках, тому що прийшло 
спасіння від фізичної  і духовної 
смерті ще для однієї дорогої 
душі.  А ще народилася щаслива 
християнська сім’я. 

З цієї життєвої історії я 
зрозумів дуже просту істи-
ну життя: НЕ ВІДКЛАДАЙ 
НА ЗАВТРА ТЕ, ЩО МОЖЕШ 
ЗРОБИТИ СЬОГОДНІ, БО ЗАВ-
ТРА ДЛЯ КОГОСЬ МОЖЕ НЕ 
НАСТАТИ. Якби ми з дітьми 
прийшли провідати того чоло-
віка наступного дня, ми б за-
пізнилися...

В’ячеслав  Рабовлюк
(стаття з газети «Голос, що кличе», 

№90, 2022 р., м. Рівне)
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НЕ ВІДКЛАДАЙ НА ЗАВТРА

ЯК І КОЛИ СВЯТКУВАТИ ПАСХУ ХРИСТОВУ?

СВЯТКУВАТИ ПАСХУ – ЦЕ ЗНАЧИТЬ ВСІМ СЕРЦЕМ 
ПІЗНАТИ СИЛУ І ВЕЛИЧ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

ДЕНЬ ВОСКРЕСІННЯ
Радісний день воскресіння.
Чуєте? Небо співає.
Звершене Боже спасіння,
В гробі Ісуса немає.

Сонечко в небі сміється, 
День особливий сьогодні.
Серце схвильовано б’ється —
Здійснились плани Господні.

Темряви сили розбиті,
Сталась над злом перемога,
Двері до Неба відкриті,
Зникла печаль і тривога.

Вільні, щасливі ми стали,
Як же тепер не радіти?
Нову дорогу пізнали, 
Будемо з Господом жити.

Хай же ця славна подія
Душі теплом зігріває,
Хай вся планета радіє
Й щиро Христа прославляє.

Зникне хай сум і тривога,
Царство настане небесне.
А хто ще мертвий для Бога,
Той для життя хай воскресне.

Олександр Войтицький

Лише через незнання і невірство 
у силу воскресіння Ісуса Христа 
грішники залишаються під владою 
диявола. Христос Своїм воскресінням 
розірвав кайдани пекла і відкрив для 
людей Небеса. Тож не залишайтеся в 
невірстві – ЙДІТЬ ДО ХРИСТА, ШЛЯХ ДО 
ЖИТТЯ ВІЛЬНИЙ! 



ЯКА ВІЧНІСТЬ 
ЧЕКАЄ ТЕБЕ?

Вічність... не раз думаю про неї, 
намагаюся уявити, що там – за межею? 
Що зустріну, переступивши поріг 
вічності?

Біблія навчає нас, що ми – люди – 
створіння вічні, ми маємо безсмертну 
душу, дану Господом. І після роз’єднання 
з тілом, наша душа успадкує якусь 
вічність. Питання – яку?

Пожнемо те, що сіяли. Цей відвічний 
закон працює і сьогодні.

Хтось сказав: «Ти можеш сіяти, що 
хочеш, але пожинати будеш не те, що 
хочеш, а що посіяв».

Друзі, думайте про вічність,  доки 
живі, сійте добро і правду, щоб пожати 
милість. Бо там, за межею, змінити 
щось буде неможливо…

«Всім нам належить з’явитися 
на суд Христа, щоб кожен одержав 
згідно з тим, що робив, живучи в тілі 
– добре чи зле» (2 Кор.5:10).

УСЬОГО ЛИШЕ 10 
ВІДСОТКІВ... 

Я повертався з прогулянки. Вже 
вечоріло і було дуже тихо. Я йшов і 
слухав, як поскрипує сніг. Розливалися 
пахощі морозу та хвої. Впіймав себе 
на думці, що мене оточує краса, до 
якої просто вже звик. І тому ця краса 
стає мало помітною і зовсім не цінною. 
Майже всю дорогу додому думав про 
те, що скільки ж то в нашому житті 
всього безцінного і прекрасного… 
Згадував давно прочитані думки з книги 
«Як встояти в любові» (автор Джон 
Пауелл). Вирішив поділитися з вами, 
друзі, уривком:

«Я згоден з оцінкою, що дається 
фахівцями, які вважають, що в 
середньому людина здійснює лише 10% 
відпущених їй можливостей. І людина 
бачить лише 10% краси навколишнього 
світу. Вона чує лише 10% музики та 
поезії Всесвіту. Вона сприймає лише 
одну десяту пахощів світобудови і 
смакує лише однією десятою радощів, 
що дає їй життя. Людина лише на 
10% відкривається почуттям ніжності, 
захоплення і благоговіння, що заховані 
в ній, її розум охоплює лише малу 
частину того, що вона могла б пізнати, 
обдумати і зрозуміти. 10% любові, яку 
вона могла б відчувати…».

Почуття ніжності, здивування, бла-
гоговіння, любові… Тільки 10%?! Я хочу 
більше. І у мене ще є трохи часу…

«Хвалю Тебе (Боже), що сотворив 
мене так дивно; діла Твої пре-
дивні…» (Пс.139:14).

ЯКЕ ТВОЄ 
ВІДНОШЕННЯ ДО 

ЖИТТЯ? 

Є ЛЮДИ, які ніколи не житимуть у 
достатку, скільки б вони не заробляли. 
А є люди, у яких зрештою обов’язково 
буде достаток, хоч би як їх грабували. 
Від кількості грошей тут нічого не 
залежить, лише від відношення до них.

Є ЛЮДИ, які ніколи не виконають 
доручену їм роботу, хоч би скільки 
їм заплатили. А є люди, які все одно 
виконають свою роботу – навіть якщо 
їм зовсім не заплатять. І знову справа 
не в грошах, а в відношенні до праці. 
Щоб нічого не зробити, відмовку можна 
вигадати завжди.

Є ЛЮДИ, які все життя ниють про те, 
що вони погано живуть. І вони дійсно 
живуть погано – навіть тоді, коли у них 
є все для нормального життя. А є люди, 
які завжди живуть добре, навіть тоді, 
коли вони не мають нічого. І матеріальне 
тут ні до чого. Тут – людське.

«Велике надбання – бути на-
божним i вдоволеним. Бо ми нічого 
не принесли у світ; зрозуміло, що 
нічогісінько не можемо й винести 
з нього. Маючи їжу i одежу, будьмо 
задоволені з того» (1Тим. 6:6-8).

ЦЕ НЕ СКЛАДНО…

Це не складно – пити ранкову каву з 
найкрасивішої чашки в будинку.

Це не складно – вітатись із сусідами.
Це не важко – побажати доброго 

дня касиру в магазині, де ви регулярно 
робите покупки.

Це не важко – подякувати водієві 
маршрутки або таксі, що довіз вас.

Це не важко – кивнути з подякою 
водію, що пропустив вас, навіть на 
пішохідному переході.

Це не важко – не смітити на вулиці.
Це не страшно – притримати двері, 

щоб вони не вдарили того, хто йде 
слідом за вами.

Це не страшно сказати: вибачте, 
якщо ви зачепили когось випадково.

Це легко – зробити комплімент колезі 
по роботі.

Це легко – посміхнутися пере-
хожому, якщо він навіть без милого 
собаки.

Це здорово – по-дружньому поба-
лакати з офіціантом у ресторані та 
залишити йому чайові, а баристі буде 
приємно дізнатися, що він зробив 
найкращу у світі каву.

Це здорово – не відповісти хамством 
на хамство, і бути рівнем культури вище 
за образу. Всім гарного дня. Миру та 
кохання. Свято завжди. Диво скрізь. 

Нехай береже вас Господь!
«Хай ваша лагідність стане 

відомою всім людям. Господь 
близько!» (Флп.4:5)

«ВСЕ ВЖЕ 
ОПЛАЧЕНО!»

Сьогодні гуляла в супермаркеті, рап-
том почула шум посуду, що б’ється. 
Коли я увійшла до зали, побачила сум-
ну сцену. На колінах, у розпачі, жінка 
складала шматочки, а її чоловік брав 
штрих-коди від кожного зламаного по-
суду, кажучи: «Бачиш? Тепер тобі до-
ведеться заплатити за все це». Сумна 
сцена. Усі дивилися на неї. Тоді я стала 
навколішки поряд з жінкою і пояснила 
їй, щоб вона не турбувалася. Підійшов 
молодик, став навколішки біля нас і 
сказав:

– Облиште все це, нехай прибираль-
ник все прибере. Вирушайте до лікарні, 
щоб переглянути цю рану на вашій руці. 
Вона зніяковіла і подивилася на нього:

– Я мушу зібрати це, щоб заплатити.
Молодий чоловік сказав:
– Тихо! Ми маємо страховку на таку 

втрату, і вам не потрібно нічого платити.
Коли хлопець підвівся, я побачила, 

що у нього є посвідчення менедже-
ра супермаркету... Для вас, хто про-
читав це, я хотіла б сказати: Де б ви 
не були, закрийте очі й уявіть, що Бог 
робить те саме для вас! Він збирає 
шматочки вашого серця від ударів, які 
завдало вам життя, і залікує всі ваші 
рани, і я запевняю вас, що ваші по-
милки будуть прощені. Є страхов-
ка, яка називається Благодаттю. 
Коли ви визнаєте, що помилилися 
і приймаєте Його, як Свого єдиного 
та абсолютного Спасителя, Менед-
жер Всесвіту (БОГ) скаже вам: «ВСЕ 
ВЖЕ ОПЛАЧЕНО».

СПРАВЖНЄ ЩАСТЯ

Радіоведуча запитала нігерійського 
мільярдера Фемі Отедола в 
телефонному інтерв’ю: «Сер, чи ви 
пам’ятаєте, що зробило вас най-
щасливішою людиною в житті?»

Фемі сказав: «Я пройшов чотири 
стадії щастя в житті й нарешті зрозумів, 
що таке справжнє щастя».

Перший етап полягав у накопиченні 
багатства та коштів. Але на цьому етапі 
я не одержав того щастя, якого хотів.

Потім настав другий етап: збір 
цінностей та предметів. Але я зрозумів, 
що ефект від цієї штуки теж тимчасовий, 
і блиск цінних речей тримається 
недовго.

Потім настав третій етап: здобуття 
великих проектів. Це було, коли я 
тримав 95% постачання дизельного 

палива до Нігерії та Африки. Я також 
був найбільшим судновласником в 
Африці та Азії. Але й тут я не одержав 
того щастя, про яке мріяв.

На четвертому етапі мій друг 
попросив мене купити інвалідні візки 
для дітей-інвалідів. Усього близько 200 
дітей.

На прохання друга я одразу купив 
інвалідні візки. Але друг наполіг, щоб 
я поїхав з ним і особисто передав 
коляски дітям. Я зібрався і пішов із ним.

Там я власноручно подарував цим 
дітям ці коляски. Я бачив дивне сяйво 
щастя на обличчях цих дітей. Я бачив, 
як вони сиділи на інвалідних візках, 
рухалися і веселилися. Начебто вони 
прибули на місце для пікніка, де ділять 
між собою виграш джекпоту.

Я відчув справжню радість у собі. 
Коли я вирішив піти, один хлопчик 
схопив мене за ноги. Я спробував 
обережно звільнити ноги, але дитина 
дивилася мені в обличчя і міцно 
тримала мої ноги.

Я нахилився і спитав дитину: «Тобі 
ще щось потрібно?»

Відповідь, яку дала мені ця дитина, 
повністю перевернула мою свідомість 
і змінила моє ставлення до життя. Ця 
дитина сказала: «Я хочу запам’ятати 
твоє обличчя, щоб, зустрівши тебе на 
небесах, я зміг пізнати тебе і ще раз 
подякувати».

За якими вчинками після 
вашого відходу пам’ятатимуть 
вас? Неважливо звідки ви підете: 
чи з вашої роботи (служби), чи 
в інший світ… Чи захоче хтось 
знову побачити ваше обличчя 
там, де все це має значення? Яким 
пам’ятатимуть вас?

ЗУСТРІЧ ДВОХ 
СЕРДЕЦЬ

Ми зустрічаємося і не можемо 
зустрітися, тому що шукаємо тільки 
для себе. Ми дивимось і не можемо 
побачити, бо нам важливіше, щоб 
побачили нас. Ми чуємо і залишаємось 
глухими, бо хочемо сказати, а не 
слухати. Ми закохуємося і не здатні 
любити, тому що нам потрібно, щоб 
любили нас.

А все дуже просто: дивись, слухай 
і люби сам. І тоді відбувається 
велике чудо: людина навпроти тебе 
відкривається в неймовірній красі 
свого серця, і твоє власне серце 
преображається... І тоді тільки й від-
бувається зустріч...

«Нехай не шукає ніхто тільки 
свого власного, але кожен – для 
ближнього!» (1 Кор. 10:24)
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ЩЕДРІСТЬ – ЦЕ ЯКІСТЬ 
ДУШІ, А НЕ ПОКАЗНИК 

ДОХОДІВ
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ристос воскрес! Дорогі чи-
тачі, бажання мого серця 

поділитися з вами свідченням про 
те, як я по-справжньому повірив в 
живого Бога. Мене звати Микола. Мені 
35 років, народився у Львові, де й 
проживаю донині. В дитинстві я разом 
з батьками щонеділі відвідував церкву. 
Ми хоч і називали себе християнами, 
але насправді живого Бога не знали. Я 
дорослішав, став юнаком, і напевно б 
далі жив, як більшість світських людей, 
однак одна подія докорінно змінила 
напрямок усього мого подальшого 
життя.

В нашій родині відбулося велике чу-
до: мій дядько чудесним чином отримав 
зцілення від хвороби (невиліковної в 
людському розумінні). Він став членом 
євангельської церкви й почав обходити 
кожну сім’ю у нашій родині, свідкуючи 
про те, що воскреслий Христос 
дарував йому здоров’я. Він закликав 

родичів до покаяння, щоб вони 
увірували в Євангелію! Коли мій дядько 
свідчив нашій сім’ї про воскреслого 
Христа, то Боже Слово по-особливому 
торкнулося саме мого серця! Мій 
дядько подарував нам Новий Заповіт 
і я розпочав його уважно читати. Під 
час читання мене особливо вразили 
такі слова Господа Ісуса Христа: «Хто 
вірує в Мене, як каже Писання, то 
ріки живої води потечуть з утроби 
його» (Євангелія від Івана 7:38). У 
мене з’явилося запитання: «А чи 
справді я вірю в Бога так, як говорить 
Святе Писання?» Зрозумів, що для 
того, щоб отримати правильну від-
повідь, потрібно дізнатися про те, що 
ж означає «повірити в Господа так, 
як каже Святе Писання», прочитавши 
Новий Заповіт. Уважно почав читати 
Новий Заповіт і отримав через Святе 
Писання відповідь на це важливе для 
мене запитання. Насамперед зазначу, 
що Новий Завіт чітко дає послідовні 
відповіді: як саме нам потрібно вірити.

Я прочитав чотири Євангелії й 
зрозумів, що істинна віра в Бога по-
чинається із покаяння і віри в Євангелію! 
Бо саме так говорить Господь через 
Євангелію від Марка 1:15 – «Покайтеся 
та віруйте в Євангелію!» А покаяння 
– це усвідомлення себе грішником, це 
молитва про прощення свого гріха, 
ненависть до гріха, поворот свого 
життя до Бога, що спонукує старатися 
щоденно жити відповідно до Нового 
Заповіту (тобто Євангелії).

Христос навчає так: «Як у Слові 
Моєму позостанетесь, тоді справді 
Моїми учнями будете» (Ів. 8:32) і 
навпаки: якщо ми не будемо пере-
бувати у Господньому Слові, то ми не 
можемо бути істинними Христовими 
учнями! Як все просто: виконуй Слово 

Ісуса Христа і маєш право називатися 
істинним християнином.

Далі я перейшов читати в Новому 
Завіті послання Апостолів і дійшов до 
другого висновку: істинна віра в Бога 
розпочинається із нашої обітниці 
служити Богові, яка складається в 
час свідомого прийняття водного 
хрещення. Так говорить Господь через 
Перше Соборне Послання апостола 
Петра 3:21 – «Водне хрещення – це 
не тілесної нечистоти позбуття, але 
обітниця Богові доброго сумління, 
спасає тепер і нас воскресінням 
Ісуса Христа».

Читаючи Дії святих апостолів, ме-
не надзвичайно захопила історія 
про зустріч диякона Церкви Пилипа 
з ефіопським вельможею. Пилип 
настільки чітко розтлумачив цьому чо-
ловікові звістку про Христа, що, коли 
вони їхали біля води, то цей вельможа 
промовив до Пилипа: «Ось вода. Що 
мені заважає христитись?» (Дії 8:36). 
А Пилип поставив йому таку умову: 
«Якщо віруєш із повного серця сво-
го, то можна» (Дії 8:37). Прочитавши 
цей текст Святого Писання, я побачив 
наступне: якщо людина не вірить в 
Господа Ісуса Христа із повноти свого 
серця, то в такому випадку Боже Слово 
категорично забороняє їй приймати 
водне хрещення! В багатьох церквах 
христять немовлят, які не можуть прий-
мати свідоме рішення, немовлятко не 
може ні повірити з повноти серця в 
Господа, ні скласти свідому обітницю 
служити Богові, адже воно ще нічого 
не розуміє і навіть не може говорити! 
Батьки можуть і повинні молитися за 
своїх дітей і змалку їхній обов’язок 
наставляти їх в науці Ісуса Христа, а 
рішення охреститися повинна свідомо 
прийняти сама людина, а не батьки за 

неї. «Хто увірує й охреститься, буде 
спасенний…» (Мрк.16:16). Спочатку 
віра, а тоді хрещення!

Я чітко зрозумів, що якщо ти маєш 
відвагу назватися християнином, то 
повинен стати виконавцем Божого 
Слова, записаного у Новому Заповіті, 
повіривши в Господа так, як говорить 
Святе Писання! Істинна віра в 
Бога підтверджується веденням 
святого способу життя. Слово 
«святий» означає «відділений від 
гріха для виконання Божого Слова». 
Так говорить Господь через Перше 
Соборне Послання апостола Петра, 
1:16 – «Будьте святі, бо Я Святий!» 
Господь бажає, щоб по-справжньому 
віруюча в Нього людина відкинула гріх 
зі свого життя! Воскреслий Христос 
сьогодні закликає нас відкинути брудні 
слова, алкогольні напої, сигарети, 
наркотики, розпусту, блуд, гнів, сварку, 
образи, заздрість та всі інші гріхи.

Я прочитав увесь Новий Завіт, щиро 
покаявся у своїх гріхах, а потім прийняв 
святе водне хрещення, приєднавшись 
до Христової євангельської церкви, 
і тепер щоденно, від щирого серця, 
стараюся бути виконавцем Божого 
Слова у своєму особистому житті! 
Відтоді вже пройшло 17 років, як я 
повірив у воскреслого Христа так, 
як каже Святе Писання! Служити 
воскреслому Христу – це найбільше 
щастя для мене та сенс всього мого 
життя! Я щиро очікую на другий прихід 
Христа, під час якого Господь забере у 
Своє вічне Небесне Царство тих людей, 
які у своєму земному житті повірили в 
Нього так, як говорить Святе Писання!

Микола Чіпак, м. Львів
Тел. +380673995953

Микола Чіпак: «У мене з’явилося запитання: «А чи 
справді я вірю в Бога так, як говорить Святе Писання?»

Х

Я народився у 1962 році в невеличкому селі 
Львівської області. Батьки конфліктували, і коли 
мені було усього 8 років, вони розлучилися. 
Мама почала саме тоді будувати житло в селі, і їй 
самотужки з дітьми було дуже важко. З дитячих 
років мені довелося тяжко працювати. Мама не 
була набожною, а от моя бабця була ревною греко-
католичкою. Я був у неї улюбленим онуком, вона 
часто зі мною вела бесіди на духовні теми про Бога, 
вічність, рай і пекло. Я не був віруючим, однак коли 
потрапив на службу в армію, на співбесіді офіцер 
запитав мене: чи я вірую в Бога? Був відбір у війська 
КДБ. Що цікаво, я міг запросто сказати комусь 
неправду, а тут чомусь одразу сказав, що так – 
вірю. Це було від Бога. Таким чином я не пройшов 
перевірку до військ КДБ.

В армії я служив водієм, хоч зовсім не мав 
водійського досвіду. Одного разу ми рухалися 

колоною, на крутому спуску в моєму «Уралі» 
відмовили гальма. У мене був вибір: або бити 
попереду «Газон», або виїхати на зустрічну смугу. 
Зустрічних авто не було, тому я виїхав на зустрічну 
смугу. «Урал» летів вперед, набираючи швидкість 
понад 100 км на годину. Офіцер поряд наказував 
гальмувати, однак його накази не діяли. Нарешті я 
зміг повернути з дороги, «Урал» плавно ліг на бік. 
Попереду на зупинці був автобус, якби він виїхав 
на хвилину раніше, могла б трапитися жахлива 
аварія. Вже потім я зрозумів, що Бог зберіг мене 
тоді… Добре, що я не відрікся від Нього. Хтозна, як 
би повернулося моє життя, якби я тоді злегковажив 
вірою в Бога.

На жаль, я й далі (після армії) не служив Богу, 
жив своїм життям, як всі світські парубки, однак Бог 
наперед визначив час мого покаяння і навернення.

Коли я навчався в інституті легкої промисловості 
у Києві, саме тоді розвалився СРСР. На 
пострадянському просторі утворився своєрідний 
духовний вакуум. Тоді з’явилося багато різних 
духовних течій – як від Бога, так і від диявола. 
Моя душа так само вже шукала заповнення. 
Однак я вибрав хибний шлях: захопився східним 
містицизмом. Накупляв собі різних книжок, таких як 
«Бгаґавад-ґіта», сидів і співав «Харе Крішна». Потім 
ще закінчив курси екстрасенсів. Я тоді не знав, 
що депресії, які переслідували мене не днями, а 
роками, мовби чорна хмара оповила мою свідомість, 
були наслідком мого захоплення. Якби не минулий 
релігійний досвід з дитинства, який призвів мене до 
страху перед вічністю, можливо я б покінчив життя 
самогубством.

Я робив помилку за помилкою: ворог ще 
направив мене до ворожки, яка вилила віск, і мені 
стало легше на деякий час. Однак знайте, друзі, що 
то диявольська омана, сатана попускає свою дію 
після подібних маніпуляцій, щоб людина повірила в 
силу ворожбитів, які всі є слугами диявола, хоч вони 
переважно прикриваються іменем Божим.

Крім цього я став фанатично відстоювати 
позицію греко-католицької церкви, в прямому 
сенсі воюючи з представниками інших конфесій, 
зокрема православними християнами. Тоді був час 
боротьби за храми, а за час комуністичної влади 
від католицької церкви багато храмів привласнила 
православна церква московського патріархату. Я 
був активістом, з групою католиків ми стояли на 
мітингах під Верховною Радою.

Але добре було те, що я тоді почав читати Біблію 
і шукав Бога. Цей період був упродовж восьми 
років. Для цього відвідав багато церков, бо хотів 
розібратися в тому, хто ж насправді найближче 
відповідає тому, про що заповідав Христос та 
Апостоли, бо на той час я побачив багато розходжень 
в католицизмі з Євангелієм.

Мені сподобалася баптистська церква, я вже 
подумував про те, щоб приєднатися саме до цієї 
конфесії. Однак ще вирішив відвідати церкву 
п’ятдесятників, бо подеколи слухав по телебаченню 
проповіді Василя Боєчка, які мені подобалися, а він 
– п'ятдесятник. Я прийшов у Львові в Дім молитви на 
вулиці Пекарській, 59, на одне з молитовних вечірніх 
зібрань. Зазвичай молитва п'ятдесятників шумна, 
багатоголоса, декого спочатку це насторожує, когось 

Богдан Дробіт: «Бог наперед визначив час мого покаяння…»

Продовження на стор. 7

Богдан Дробіт з донечками
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Дорогі читачі, хочу поділитися 
свідченням про те, як Бог мене 
врятував від вічної загибелі, від 
рабства гріха і від влади сатани й 
привів мене до щирого покаяння і 
спасіння. Мене звати Ігор. Мені 22 
роки, проживаю у Львові, де є чле-
ном християнської євангельської 
церкви вже 4 роки. Служу Господеві 
проповіддю Слова Божого.

У Книзі Псалмів, 77:11-12, написано: 
«Я буду згадувати вчинки Господні, 
… чудеса Твої дивні. Я роздумую 
про Твої діла, про Твої великі 
чудеса і про вчинки Твої розповім». 
Коли моя мама була вагітною мною, 
роди були тяжкими. Я народжувався 
у критичному стані. Лікарі не знали, 
що зі мною робити й думали, що я 
скоро помру. Моїй мамі було важко 
дивитися на синюшний колір моєї 
шкіри. Лікарі робили все можливе для 
того, щоб зберегти моє життя. На той 
час мої батьки вже були віруючими, 

вони разом із церквою молилися за 
мене! Молодіжний хор помісної церкви 
перебував у пості за мене. Мені ставало 
краще. Мені кололи антибіотики, після 
чого стався нещасний випадок – я 
втратив фізичний слух. Багато лікарів 
говорили, що я буду глухим і німим. 
Коли мені виповнилося 4 роки, мама 
знайшла лікаря, який мене вчив 
говорити. 16 років я носив два звичайні 
слухові апарати, а після цього поїхав 
в Київ на операцію для встановлення 
кращого слухового апарату. Коли в 
Києві мене оглянув лікар, він сказав 
моєму батькові: «Я дуже здивований 
тим, що хоч ваш син втратив слух, 
але так добре говорить, адже ваша 
дитина повинна була бути німою! Це 
тільки Боже чудо!» Після операції я 
зміг краще чути та ще краще говорити.

Відвідуючи служіння євангельської 
церкви, слухаючи проповіді, я заду-
мався над своїм життям. У моєму серці 
лунало запитання: «Господи, чому я 
втратив слух, а Ти мої уста зберіг?» 

Мої батьки часто говорили мені про 
те, що тільки Бог зберіг мої уста, і я 
чудом можу говорити. І я зрозумів, що 
Бог має для мене якийсь план. У 2015-
му році, поїхавши з молоддю церкви 
в Карпати, в мене виникла велика 
спрага за Божим Словом – Біблією! 
Я читав Книгу Ісуса Навина, 1:8, де 
так написано: «Нехай книга цього 
Закону не відійде від твоїх уст, але 
будеш роздумувати про неї вдень та 
вночі, щоб додержувати чинити все, 
що написано в ній, бо тоді зробиш 
щасливими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі» – ці слова глибоко 
торкнулися мого серця!

Я почав старатися щоденно виділя-
ти час для уважного читання Нового 
Заповіту. Особливо мені сподобалася 
книга «Дії святих апостолів», яка 
розповідає про життя перших хрис-
тиян, Першоапостольної Церкви! Я 
щиро забажав стати членом саме 
такої Церкви, про яку прочитав! Коли 
мені виповнилося 18 років, я, ставши 
вдома на коліна, щиро і свідомо 
покаявся перед Богом у своїх гріхах. 
Увірувавши в Господа, влітку 2017-го 
року я увійшов у Заповіт Господа через 
святе водне хрещення у дорослому 
віці, а через тиждень після цього 
Господь охрестив мене Святим Духом 
з ознакою інших мов, після чого в 
мене ще більше посилилася спрага за 
Божим Словом! Прочитавши перші три 
розділи Книги Об'явлення, я занотував 
аж 70 біблійних запитань!

Щиро дякую Господу за те, що Бог 
дарував мені нових друзів, з якими ми 
спільно досліджуємо Святе Писання, 
знаходячи у Божому Слові відповіді 
на всі наші життєві запитання! Через 

рік після цього я почав проповідувати 
Слово Боже. Господь розпочав вико-
ристовувати мене для проповіді 
Євангелії також в інших церквах 
Львова, Львівщини та навіть інших 
областей України! Восени 2021-го року 
я поступив на навчання в місіонерську 
школу у Ковелі й дякую Богові за те, що 
Він відкриває мені двері для проповіді 
Євангелії! Я тепер дуже добре зрозумів 
причину того, чому Господь зберіг 
мої уста! Бог зберіг мою здатність 
говорити для того, щоби я своїми 
устами міг свідчити людям про Христа, 
проповідуючи Євангелію! Слава вічно 
живому Богу! Сьогодні я цими моїми 
устами співаю християнські пісні, 
молюся, проповідую Боже Слово та 
свідчу про велику милість Господа Ісуса 
Христа! Я вважаю себе надзвичайно 
щасливою людиною завдяки живій 
вірі в живого Бога! Господь залишив 
Своїм вірним послідовникам такий 
наказ, який записаний у Євангелії від 
Марка 16:15-16, а саме: «Ідіть по ці-
лому світові та всьому людству 
Євангелію проповідуйте! Хто увірує 
й охреститься, – буде спасенний, а 
хто не ввірує – засуджений буде». 
Коли я знімаю слуховий апарат, то 
фізично зовсім нічого не чую, але 
дякую Богові за те, що Він дав мені 
ласку мати духовний слух щодо Його 
Слова, адже сьогодні так багато 
людей, котрі мають добрий фізичний 
слух, але не читають та не приймають 
Боже Слово і залишаються духовно 
глухими! Бажаю кожному читачеві 
мого свідчення мати добрий духовний 
слух і почути, як Бог Духом Святим 
промовляє до серця.

Ігор Костельний, м. Львів
Тел. 093 693 24 80 

Ігор Костельний: «Господи, чому я втратив слух, а Ти мої уста зберіг?»

відлякує. Зі мною відбулося все навпаки. Церква 
почала молитися і зі мною щось трапилося: я 
впав на коліна, почав гірко плакати, каятися в 
гріхах…

Нам здається, що це ми вибираємо і приймаємо 
рішення, але насправді все від Господа. Я був в 
багатьох церквах і храмах, а тільки в одній церкві 
моє серце можна сказати розтопилося, як віск 
під вогнем. Дух Святий дає покаяння і Він же 
приводить людину до Христової Церкви. Саме в 
цій церкві я відчув, що Бог живий.

На той час, хоч я вважав себе ревним 
католиком, моя сім’я була повністю зруйнована. 
Я жив окремо від жінки й дітей. Бог змінив моє 
серце, забрав мій егоїзм. Я примирився з жінкою, 
дітьми.

Нарешті світ навколо став для мене з чорно-
білого кольоровим. Через пів року покаялася моя 
дружина, так само приєдналася до цієї церкви.

Я фактично прийшов до пізнання Божої правди 
через дослідження Біблії, і тепер вважаю себе 
боржником Слова Божого. Я став членом місії 
«Гедеонові брати», стараюся розповсюджувати 
Євангелії через цю місію вже понад 20 років – 
скрізь, де тільки можливо. Так само проповідую 
Слово Боже в церкві.

Бог очищає мене зсередини, звільняючи від 
усього того, що тяжіє до земних речей. Одного 
разу у мене був тяжкий період, я молився до Бога і 
кричав, щоб Господь забрав мене до Себе. Однак 
Бог відкрив мені, щоб я ще тут проповідував 
Євангелію і кликав людей до Ісуса Христа: 
«Рятуй взятих на смерть, і невже відмовишся 
від приречених на страту?» (Притч. 24:11), що 
й намагаюся робити по силі, яку дає Бог.

Богдан Дробіт, м. Львів

Закінчення, початок на стор. 6

Ігор Костельний (зліва) з друзями

«Христос воскрес!» – це 
чудове привітання у ці свят-
кові пасхальні дні звучить по 
всій Україні! Дорогі читачі, а чи 
задумуємося ми серйозно над гли-
боким змістом цього привітання? 
«Христос воскрес!» – це означає, 
що Він є Живим Господом, Який 
знову прийде – вдруге! Через 
Христове воскресіння й нам га-
рантоване наше особисте вос-
кресіння (див. Дії 17:31).

В день другого приходу Христа 
відбудеться воскресіння людей! 
Боже Слово говорить про те, що 
першими воскреснуть ті люди, 
котрі стали виконавцями Святого 
Писання під час свого земного 
життя. А після істинних Христових 
послідовників воскреснуть всі інші 
люди, котрі не стали виконавцями 
Святого Писання під час свого 
земного життя. Виконавці Божого 
Слова, воскреснувши, увійдуть 
у вічне, блаженне Царство Боже 
(див. 1Солунян 4:16-17), а ті, хто не 
виконували Господнього Слова, 
воскреснувши, опиняться у вічно-
му вогняному озері, де будуть 
страждати вічно (див. Об'явлення 
20:15). В день Свого другого приходу 
Христос промовить такі слова 
до виконавців Божого Слова: 
«Прийдіть, благословенні Мо-
го Отця, посядьте Царство, 
приготоване вам від закладин 
світу» (Матвія 25:34), а до тих, хто не 
виконували Господнього Слова, так 
промовить Господь: «Ідіть ви від 

Мене, прокляті, у вічний вогонь, 
що дияволові та його посланцям 
приготований» (Матвія 25:41).

ДОРОГІ ЧИТАЧІ, згадуючи 
Христове воскресіння, давайте 
сьогодні чесно відповімо собі: «А 
чи я готовий до зустрічі з Ісусом 
Христом у вічності?» О, як багато 
сьогодні людей вітаються словами: 
«Христос воскрес!», однак не всі 
задумуються про своє особисте 
воскресіння! Деякі люди, не бажа-
ючи стати виконавцями Божого 
Слова, матюкаються, сваряться, 
вживають алкоголь, приймають 
наркотики, курять сигарети, не 
прощають, чинять крадіжки, пере-
бувають у блуді й перелюбі та 
обманюють самих себе. Марно 
сподіватися увійти у вічне 
Царство Небесне без прийняття 
рішення стати виконавцем Бо-
жого Слова! Так говорить Господь: 
«Не кожен, хто каже до Мене: 
«Господи! Господи!» увійде у 
Царство Небесне, але тільки той, 
хто виконує волю мого Отця, що 
на Небі» (Матвія 7:21). Вся Господня 
воля описана у Новому Заповіті, 
яка полягає в тому, щоб людина 
щиро покаялась перед Господом у 
своїх гріхах та відкинула гріх зі свого 
життя. Потрібно відкинути такі гріхи: 
матюки, сварки, вживання алкоголю, 
наркотиків, куріння сигарет, гнів, 
крадіжки, блуд, перелюб, заздрість, 
образи, гордість, честолюбство, 
ненависть та всі інші гріхи – і стати 

виконавцем Божого Слова (так, як 
записано у Новому Заповіті!)

ДОРОГІ ЧИТАЧІ, нехай Но-
вий Заповіт стане нашою нас-
тільною Книгою, яку ми будемо 
щоденно уважно читати так, щоби 
запам'ятати та відразу втілювати 
прочитане Боже Слово в особисте 
життя, – і, лише при такій умові, 
воскреснувши з мертвих, ми 
увійдемо у вічне Боже Царство і 
не опинимося у вічному вогняному 
озері!

А також, ДОРОГІ ЧИТАЧІ, завжди 
пам'ятаймо про те, що, згідно з 
Євангелієм від Луки 16:19-31, день 
фізичної смерті людини є для неї 
рівнозначним дню другого приходу 
Христа, адже, саме в день фізичної 
смерті людина входить у вічність!

Микола Чіпак

ЧИ ГОТОВИЙ ТИ ДО ЗУСТРІЧІ З ІСУСОМ ХРИСТОМ?

НЕ ЙДИ
У ВІЧНІСТЬ
БЕЗ ВІРИ

В ТОГО, ХТО 
ВОСКРЕС!
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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!

ЗАПРОШУЄМО:

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»! 

Сайт радіопередачі «ЖИВА НАДІЯ»:
www.dorogadoboga.com.ua 

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замовити в 
нашому офісі в Києві програми радіопередачі 
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

Газета «ЖИВА НАДІЯ» друкується за добро-
вільні пожертвування, розповсюджується без-
платно! Якщо ви вважаєте, що це видання сприяє 
євангельській просвіті та наближенню Божого 
Царства, будь ласка, підтримайте це служіння: ва-
шими молитвами, пожертвуваннями, дописами в 
газету. Редакція зацікавлена в отриманні ваших 
свідчень про те, що Бог зробив у вашому житті. 
Як ви особисто пересвідчилися, що Бог живий, 
реальний? Як ви покаялися в гріхах? Напишіть про 
ваш шлях до пізнання БОЖОЇ ІСТИНИ. Так само 
ви можете надсилати повчальні духовні статті, вірші, 
авторські художні оповідання та інше. Пишіть нам 
на e-mail: giva.nadiya@gmail.com або на вайбер: 
+380502813256       Редактор газети: Андросов Геннадій

Ви можете мати руки та ноги (на відміну від 
мене), але чи знаєте відповіді на такі три запитання:

1) Хто ви та в чому ваша цінність?
2) У чому ваша мета у цьому житті?
3) Яка ваша доля після смерті?
Якщо у вас немає відповідей на ці три запитання, 

ви більший інвалід, ніж я.

Нік Вуйчич, всесвітньо відомий проповідник 
Євангелії (народився без рук і ніг).

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ
НА ТРИ ЗАПИТАННЯ

Які є докази існу-
вання Ісуса Христа, 
як історичної особи?

Звичайно, першим 
найвагомішим аргу-
ментом про те, що Ісус 
був, є чотири Євангелії 
(від Матвія, Марка, 
Луки, Івана). Євангелії, 
крім духовного зна-
чення, мають ще й 
історичний зміст. Без сумніву 
ці книги мають правдиву 
історичну основу, інакше б 
противники християнства опи-
ралися б саме на це, а вони 
мовчать. Мотив атеїстів, на 
кшталт, що цього не може бути, 
бо не може бути, бездоказовий.

Крім євангелістів та апосто-
лів, світська історична літера-
тура містить цілу низку згадок 
про Ісуса та його вплив на світ 
того часу. Розглянемо дві з них.

Римський сенатор та історик 
Тацит робить найцікавіше 
зауваження про Ісуса, коли 
описує переслідування хрис-
тиян Нероном в 1-му столітті 
(65 р. н.е.). Як відомо, 
імператор зробив християн 
цапами-відбувайлами за ве-
лику пожежу в Римі. Нижче 
наведені слова Тацита, 
датовані 112 роком н.е.

«Нерон... віддав найвитон-
ченішим тортурам тих, хто 
своїми мерзотами накликав 

на себе загальну ненависть 
і кого натовп називав 
християнами. Христа, від 
імені якого походить ця 
назва, стратив при Тиберії 
прокуратор Юдеї Понтій 
Пілат; придушений на якийсь 
час цей шкідливий забобон 
став знову прориватися 
назовні, і не тільки в Юдеї, 
звідки пішла ця згуба, а й у 
Римі» Тацит, Аннали XV. 44.

Цікавим у цій цитаті є під-
твердження Тацитом кількох 
фактів про те, що саме Ісус 
був: 1) історичною особистістю; 
2) страчений Понтієм Пілатом; 
3) до 65 р. н.е. (час правління 
Нерона) християнська віра по-
ширилася по всьому Серед-
земномор'ю від Юдеї до Риму 
і з такою інтенсивністю, що 
римському імператору до-
велося втрутитися. Також 
зверніть увагу, що Корнелій 
Тацит відкриває ці факти 

з погляду вороже 
настроєного свідка, 
оскільки він вважав 
рух, започаткований 
Ісусом, «шкідливим за-
бобоном».

Йосип Флавій був 
юдейським воєначаль-
ником та істориком і 
писав свої літописи, 
головним чином, для 

римлян. У його працях коротко 
викладена історія юдейського 
народу від початку. При цьому 
він висвітлює життя та діяння 
Ісуса такими словами:

«У цей час жив мудрий 
чоловік… Ісус… добрий і… 
доброчесний. І багато людей 
з юдейської та інших націй 
стали його учнями. Пілат 
засудив Його на смерть через 
розп'яття. Але ті, хто стали 
його учнями, не покинули 
його вчення. Вони повідомили, 
що Він явився їм через три 
дні після розп'яття, і що Він 
воскрес» Йосип Флавій, 90 р. 
н.е. Стародавності XVIII. 33.

Навіть такого поверхнево-
го ознайомлення з цими 
працями достатньо, щоб 
зробити висновок: смерть 
Христа була добре відомою 
подією, а його воскресіння 
повсюдно проголошувалося 
учнями в Стародавній Рим-
ській імперії.

СВІДЧЕННЯ СВІТСЬКИХ ІСТОРИКІВ 
ПРО ІСУСА ХРИСТА

Тацит                               Флавій

ДО 1 КЛАСУ У 84 РОКИ

Найстаріший першокласник в історії кенієць 
Кімані Маруге. Кімані народився в бідній сім’ї, 
прожив важке життя і не мав змоги здобути 
освіту.

У 2003 році уряд Кенії ухвалив закон про без-
коштовну середню освіту для всіх громадян і 
Кімані, який все життя мріяв навчитися читати, 
щоб прочитати Біблію, наважився вступити до 
школи. У 2004 році 84-річний Кімані вирушив 
до першого класу.

ПОЧНІТЬ 
ДЯКУВАТИ 
БОГУ ЗА 
ТЕ, ЩО У 
ВАС Є, І ВІН 
ДАСТЬ ВАМ 
ТЕ, ЧОГО 
ВАМ НЕ 
ВИСТАЧАЄ...

Віра в Бога не данина традиції чи культурі. 
Віра в Бога це щоденне життя згідно з 

Євангелієм Ісуса Христа.

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ


