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«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» (1 Петра, 1:3)
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СПОГАДИ  МОЛОДОЇ МАМИ     СТОР. 2ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

У цьому, 2019-му, році Великдень (Пасху) 
святкують згідно зі Східним обрядом (за Юліанським 
календарем) у неділю, 28 квітня, згідно з Західним 
обрядом (за Григоріанським календарем) на тиждень 
раніше – в неділю, 21 квітня. Традиційно Пасху 
називають православною або католицькою. Жодна 
з цих назв не є правильною. Бо Пасха Христова: 
«…бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву 
принесений» (1Кор. 5:7). Це свято воскресіння 
Ісуса Христа. Тобто буквально: Христос воскрес, 
встав із мертвих. Смерть поглинута перемогою! 
Христос прийняв смерть, як людина, і воскрес, 
як первенець серед померлих, розірвавши пута 
смерті, бо неможливо було, щоб смерть тримала 
Його у своїй владі. «Смерть бо через людину, і 
через Людину воскресіння мертвих. Бо так, як в 
Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, 
кожен у своєму порядку: первісток Христос, потім 
ті, що Христові, під час Його приходу» (1 Кор.15:21-
23). У Бога немає ні православних, ні католиків, ні 
протестантів, у Бога є Його діти. Це ті, хто вірою 
прийняли Євангельську звістку про воскресіння 
Христа, покаялися у своїх гріхах, прийнявши вірою 
Христа до свого серця. Іншими словами: стали 
Христовими. Саме для дітей Божих реальна і 
справедлива Божа обітниця, що їх так само чекає 
воскресіння життя (Ів. 5:29). Саме діти Божі увійдуть 
у воскресіння вічного життя. А ті, що не прийняли 
Ісуса Христа, підуть на вічне осудження.

Взагалі християнство має сенс лише тоді, коли 
учні Христа твердо вірять у факт воскресіння Ісуса 
Христа. Інакше віра в Ісуса Христа втрачає усілякий 
зміст: «… тоді віра ваша даремна, ви у своїх ще 
гріхах… Коли ми надіємося на Христа тільки в 
цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей! Та 
нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед 
покійних» (1 Кор. 15:17-20). А якщо відверто, то 
скільки релігійних людей виконують певні церковні 
обряди, можливо навіть традиційно промовляють 
«Христос воскрес!», але ще жодного разу у своєму 
житті серйозно не задумувалися над цими словами. 

Мені навіть доводилося чути від побожних бабусь, 
що ось людина помре, її тіло закопають і на цьому 
все. То така «віра» є статутом атеїста. Саме безбожні 
люди (і хибні релігії) відкидають безсмертя людської 
душі. Нащо тоді вірити? Але ж вірять і навіть певні 
церковні обряди виконують (як я процитував вище) 
для того, щоб допомогло в цьому житті.

До речі, перші учні Ісуса Христа, приймаючи 
вірою Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, 
взагалі розуміли, що вони своє подальше життя 
на цій землі прирікають на страждання і гоніння 
від противників. Але це не спиняло їх, бо вони 
твердо вірили, що за межею смерті їх чекає вічне 
блаженство з воскреслим Ісусом Христом. Ось які 
обітниці Христос дав Своїм учням: «А коли відійду 
й приготую вам місце, Я знову прийду й заберу 
вас до Себе, щоб де Я, були й ви» (Ів. 14:3); «Я 
– воскресіння й життя. Хто вірує в Мене, хоч і 
вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в 
Мене, повіки не вмре!» (Ів. 11:25-26); «Хто вірує в 
Сина, той має вічне життя…» (Ів. 3:36).

* * *
Свято Воскресіння Христового в Україні 

називають по-особливому: ВЕЛИКДЕНЬ. І це 
справді великий день, коли Син Божий, перемігши 
смерть, темряву та пекло, воскрес із мертвих. Це 
тріумф добра над злом, світла над темрявою, 
життя над смертю. Біблійна історія про Воскресіння 
є кульмінаційним моментом вчення Ісуса Христа, 
усієї Євангелії. «А це свідчення, що Бог життя 
вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має 
Сина, той має життя; хто не має Сина Божого, той 
не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в 
Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в 
Ім’я Божого Сина, маєте вічне життя» (1 Ів. 5:11-13).

«Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш 
Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що 
Бог воскресив його з мертвих, то спасешся...» 
(Рим. 8:9).

 ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, якщо ти читаєш ці рядки, 
для тебе є жива надія. Божа воля є в тім, щоб ніхто 
не загинув, а щоб кожен отримав спасіння і прийшов 
до пізнання Божої істини (1Тим. 2:4). Істина – в Ісусі 
Христі, життя вічне – в Ісусі Христі, воскресіння 
– в Ісусі Христі. Прийми Ісуса Христа…

Геннадій Андросов

ВЕЛИКОДНЯ МОЛИТВА
До Тебе, Воскреслий, здіймаємо руки 
І просим в молитвах: зійди на наш край. 
Прийди до сердець, що в тенетах розпуки, 
Повій Святим Духом і щастя нам дай.
Як учням зневіреним, кожній людині 
Новину чудову у дім принеси. 
Дай віру, надію і в день воскресіння 
Святі почуття у душі воскреси.
Дай зцілення хворим, розбитим — надію, 
В камінних серцях спалахне хай вогонь, 
Й небесне проміння нам душі зігріє 
Теплом на Голгофі пробитих долонь.
Твоє Воскресіння і нашим хай буде, 
Щоб жертвенна смерть не намарне була, 
Щоб дихали легко та радісно груди 
І спрагла земля від дощів ожила.
До Тебе, Воскреслий, здіймаємо руки 
І просимо щиро: зціли Ти наш край. 
Уже над Вкраїною падають круки... 
О, Боже, прости нам і щастя подай!
Юрій Вавринюк
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ПРОКИДАЮЧИСЬ ЩОРАНКУ, НЕ ЗАБУДЬ
НАПОВНИТИ СВОЄ СЕРЦЕ ВДЯЧНІСТЮ ТОМУ,

ХТО ДОЗВОЛИВ ТОБІ ПРОКИНУТИСЯ...

«А ЖИТТЯ З’ЯВИЛОСЯ, І МИ ПОБАЧИЛИ, 
І СВІДЧИМО Й СПОВІЩАЄМО ВАМ ВІЧНЕ 

ЖИТТЯ...» 1 Ів. 1:2
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Дуже часто в людей розуміння Бога формується 
згідно того, що вони десь чули, що їм передали 
батьки або інші особи. Люди мають поверхову, 
розмиту уяву про Бога, що Він трохи кращий за 
них самих. 

1. Часто доводиться чути, як люди без будь-
якої причини вигукують: «О, Боже!» До речі, 
доходить до блюзнірства: то кличуть Бога, а то 
раптом прикликують диявола (по народному – 
чорта). Біблія наголошує: «Не призивай Імення 
Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує 
Господь того, хто призиватиме Його Ймення 
надаремно» (Вихід, 20:7).  

2. Насправді ж, не так багато тих, хто щиро 
шукають істину і істинного Бога. Переважно від-
відувачі церкви через релігійні обряди шукають 
здоров’я, щоб їм і їхнім дітям добре велося в цьому 
житті. Це можна яскраво бачити по натовпу людей, 
які приходять раз чи двічі на рік до церкви святити 
вербові гілки, воду. Навіть в ополонку стрибають 
за здоров’ям. Про таких людей Христос сказав так: 
«Цей народ устами Мене шанує, а серце його 
далеке від Мене; даремно ж шанують Мене, 
навчаючи наук людських… Залишивши Божу 
заповідь, ви тримаєтесь людських передань… 
Говорив їм: «Хитро-мудро відкидаєте ви Божу 
заповідь, аби лишень зберегти передання 
ваші» (Євангеліє від Марка, 7:6-9).

3. Бувають такі люди, які чинять злочини, 
але час від часу приходять до церкви, щоб 
сповідатися священику, зробити пожертвування. 
Після цього вони далі йдуть і так само чинять 
гріхи. Таке каяття Богу непотрібне. Це свого роду 
каяття Юди, який так само розкаявся в тім, що 
зрадив кров невинну. Юда сказав: «Я згрішив, 
видавши невинну кров… Тоді він кинув срібняки 
в храм, пішов геть і повісився» (Мт. 27:4-5). Свого 

часу фарисеї прийшли до Іоанна-хрестителя, 
щоб прилюдно показати свою побожність і хотіли 
також від нього хреститися, але Іоанн побачив 
їхню нерозкаяну гріховну натуру і суворо докорив 
їм: «А побачивши, що багато фарисеїв і садукеїв 
йдуть до нього хреститися, сказав їм: «Поріддя 
гадюче, хто підказав вам утікати від майбутнього 
гніву? Отже, принесіть плід, гідний каяття…» 
(Мт. 3:7-8). ІСТИННЕ ПОКАЯННЯ – це повний 
поворот від колишніх гріхів (ненависть до гріха!) і 
повернення до Бога, беззаперечне прийняття волі 
Божої до свого життя, упокорення свого життя 
і вчинків Богові, посвячення свого подальшого 
життя Господу Ісусу Христу. 

4. Декотрі люди проповідують про Бога – 
любов, вкладаючи в це розуміння, що Він завжди 
поблажливий до їхніх провин, як би людина 
не жила. Вони саме такого Бога з радістю 
прославляють і саме такому Богу служать. Але це 
Бог, якого вони самі собі змалювали в своїй уяві. 
Бог справді любить людей, але 
ненавидить гріх. 

ОТЖЕ, ХТО Є ТВІЙ БОГ? 
ЯКИЙ ТВІЙ БОГ?
 Насамперед, віруючій людині 

варто опиратися в своєму розумінні 
Бога не на чиїсь перекази, навіть не 
на чиюсь успішну духовну практику 
з великої сцени перед тисячами 
народу, а варто опиратися на 
Біблію. І не вибірково!!! «Ось цей 
вірш з Біблії я беру собі, а цей не 
приймаю...». Варто брати усі вірші 
з Біблії і складати якомога повніше 
розуміння істинного Бога згідно 
Святого Писання – Біблії. Ісус 

Христос промовляє: «Дослідіть-но Писання, бо 
ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж 
свідчать про Мене!» (Ів. 5:39).  Ми знаходимо місця 
з Писання, де до Христа скажуть декотрі, що іменем 
Ісуса чудеса робили, але Він скаже до них: «Відій-
діть від Мене всі, хто чинять беззаконня» (Мт.7:23). 
Такі суворі попередження Господа спонукують нас 
серйозно задуматися над тим, що люди насправді 
не знали істинного Бога, а змалювали Його в своїй 
уяві. Більше того: вони заспокоювали своє сумління 
тим, що вживають у своїй мові ім’я Бога, цитують 
Біблію, виконують церковні обряди, навіть чинять 
чудеса, і, отже, вони думають, що Бог на їхньому 
боці і схвалює все їхнє життя, навіть якщо в чомусь 
вони поступають не так, як написано в Євангелії. 
Бог нелицемірний, Він незмінний, до всіх ставиться 
однаково, у Нього немає якихось скидок – одним 
поблажливість, іншим – ні. БОГ Є СВІТЛО, У НЬОГО 
НЕМАЄ Й ТІНІ ПЕРЕМІНИ (Як.1:17)! Тому дуже 
важливо, щоб ми себе змінювали, підпорядковували 
волі Божій згідно Євангелії, адаптували себе не під 
свої тілесні пожадливості, а під Його Слово, постійно 
пізнаючи Бога, Яким Він є насправді і щоденно жили 
згідно того, як Він нас навчає в Святій Євангелії.
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ПІЗНАЙТЕ ІСТИННОГО БОГА!

ІСУС ХРИСТОС - ІСТИННИЙ БОГ І ВІЧНЕ ЖИТТЯ! 
1 Ів. 5:20

Радісним та щасливим, 
зворушливим та незабутнім 
видався день нашого весілля. 
Господь поєднав дві долі, дві 
життєві дороги сплелися в одну.

Пройшов деякий час і з уст лікаря 
УЗД ми почули слова: «Вітаю, у 
вас двійня». Пізніше виявилося, 
що Господь благословив нас 
хлопчиками-близнятками. Радості 
не було меж. Як ми чекали 
синочків! Вагітність проходила 
нелегко, але очікування такого 
подарунку від Бога перевершувало 
всі страждання.

Того дня був звичайний плановий 
огляд. Ніщо не передбачало тих 
переживань, які я відчула згодом. 
«Ні, цього не може бути, я не 
вірю, я не хочу чути цих слів… 
Лікарю, будь ласка, скажіть, що 
Ви помилилися…», – моє серце 
розривалося у грудях, хотілося 
плакати, ридати. Я волала до 
неба: «Господи, прошу Тебе, нехай 
все буде добре, не допусти такої 
втрати».

Ще задовго до того я уявляла 
собі двох маленьких світловолосих 
хлопчиків, які будуть гратися м’ячем 
серед зеленої трави. Такі картини 
малювала моя уява: яскраве бла-
китне небо, гарний сонячний день, 
луки – це, очевидно, мало би бути 
літо. Двоє маленьких хлоп’ят ве-
село підкидають барвистий м’ячик, 
наздоганяють його, неслухняного, 
який так і хоче втекти від двох пар 
швидких і спритних ніжок. Я дуже 
хотіла б, щоб саме так і було...

«Кровопостачання до одного з 

плодів погіршилося. Ми робимо 
все можливе, але, мушу Вас 
попередити, воно може зупинитися 
зовсім», – я пам’ятаю ці слова ліка-
ря, неначе почула їх сьогодні, хоча 
пройшло вже немало часу. Іншими 
словами, до одного з малюків 
порушився і міг припинитися доступ 
необхідних для життя речовин.

Відтоді я постійно старалася 
відчути рухи обох синочків, мені 
щодня робили УЗД, двічі на день 
прослуховували серцебиття діток, 
а я, з невимовним трепетом і сльо-
зами, просила у Господа, щоб зберіг 
життя обох синочків. Я вірила, що 
Бог не залишить, Він допоможе, Він 
збереже. Я вірила, що мої синочки 
народяться живими та здоровими.

…Пам’ятаю, як лікарка УЗД 
сказала, що чекати більше не 
можна, потрібно терміново робити 
кесарів розтин. 

«Синочку, тримайся, все буде 
добре. Ти народишся, і ви, разом 
з братиком, будете радувати тата і 
маму першими кроками, першими 
словами, першими досягненнями. 
А як вами тішитимуться дідусі й 
бабусі!»

«Господи, не допусти чогось 
гіршого, я довіряюсь Тобі».

…В день операції відчувала себе 
беззахисною і слабкою. Понад усе 
хотілося побачити своїх синочків. 
Пам’ятаю зосереджені обличчя 
лікарів, схвильованих чоловіка 
та маму, які лишилися чекати за 
дверима. Пам’ятаю, як почула крик. 
Крик своїх синочків. 

Наступний спогад – мене при-
водять до тями. Діток тоді я так і 
не побачила. Їх забрали в дитячу 

реанімацію, а мене –  у дорослу.
… Я ледве йшла до їхньої палати, 

ноги ще абсолютно не слухалися, 
але скоро я  побачу своїх хлопчиків.  
А вони …такі малесенькі, такі 
рідні, такі мої. «Дякую, Господи, 
– тремтіло серце, дивлячись на 
синочків. – Ти не залишив мене в 
час випробування, Ти допоміг і 
благословив дітками».

…Олежику і Ярославчику скоро 
виповниться чотири рочки. З Бо-
жою допомогою ми виховуємо 
двох прекрасних хлопчиків, які 
вже вміють набагато більше, ніж 
наздоганяти м’яч на зеленому лузі. 
В кожній хвилині їхнього життя 
я бачу благословення і дякую 
Господу, Який ніколи не залишає.

Олена Хоміна, м. Рівне

ГОСПОДЬ НЕ ЗАЛИШИТЬ ТЕБЕ!
СПОГАДИ МОЛОДОЇ МАМИ

Яка б проблема тебе не 
наздогнала, які б труднощі 
тебе не супроводжували, 
пам’ятай, у тебе завжди є 

надійна зброя – 

ЦЕ МОЛИТВА!
Ісусе Христе!
Очисти моє 

серце від смутку, 
розум – від пере-
живань, тіло – 
від хвороб.
Боже, наповни моє життя 

вдячністю, а день – Своїми благо-
словеннями! Навчи мене лічити 
отак мої дні, щоб надбати мені 
серце мудре! Амінь.



Сьогодні мені 17 років. Моя мама 
розповіла мені, що моє народження 
є дорогоцінним подарунком Божим. 
Коли мама була вагітна мною, їй 
лікарі сказали страшні слова, які б 
не хотіла почути у своєму житті жод-
на жінка: «Ваша дитина померла. На 
жаль, ви не зможете її народити». 
На той час мої батьки вже покаяли-
ся і прийняли Ісуса Христа в своє 

серце. Тому вони не впали у відчай, 
вони знали до Кого взивати. Якщо не 
можуть допомогти люди, допоможе 
Господь. Після гарячих молитов моїх 
батьків, Бог дарував мені життя! 10 
серпня 2001 року на світ появилася 
я, дівчинка на ім’я Полінка (так люб-
лять називати мене мої батьки).

Я зростала в християнській сім’ї, 
скільки себе пам’ятаю, мої батьки 
завжди ходили до церкви. Змалеч-
ку мене навчали християнським 
цінностям життя. Ще в дитинстві у 
мене проявилися даровані Богом 
здібності до навчання, мені завжди 
хотілося вдосконалювати себе в цьо-
му. Пам’ятаю, як перед кожною кон-
трольною роботою в школі я завжди 
молилася Богу, щоб Він мені допоміг 
і обіцяла Йому, що своїм розумом 
буду прославляти Бога-Творця. Ре-
зультатом стало відмінне закінчення 
9 класів з дипломом (з відзнакою). 
Але протягом цих років відбувалися 
значні зміни в моєму духовному 
житті. 

У віці 13-15 років, який є одним із 
найважчих для підлітків, мій спосіб 
життя відходив все далі від Бога, я 
не вбачала необхідності в служінні 
Богу. Але як я помилялася! Я захопи-
лася марною славою, а світські друзі, 
спорт чомусь приваблювали мене 

більше. На щастя, Бог тримав мене 
в Своїх величних руках і одного дня я 
пішла на підлітковий табір, який про-
водила християнська церква «Нове 
життя». Згодом почала відвідувати 
молодіжні християнські вечори, де 
ми вчили Слово Боже, роздумували 
над ним, співали пісні, спілкувалися. 
Я побачила, що найбільше щастя в 
цьому житті — це служити Тому, Хто 
створив цей прекрасний світ (і тебе, 
друже, також!). З часом я почала до-
помагати в організації цих таборів, 
в один з яких я сама ж колись при-
йшла. Бачачи, як радіють діти, мені 
ставало приємно на душі. Церква, ко-
манда, в якій я працювала, справжні 
вірні друзі — ось у чому я побачила 
різницю з минулим життям. У 2017 
році я вступила в навчальний заклад 
для здобуття освіти в галузі права, 
де зараз успішно навчаюсь. Бог повів 
мене далі по життю: зараз я маю пре-
красних друзів, благословенну церкву 
«Нове життя» в Полтаві, де можу слу-
жити Господу. 

Найважливіше рішення в житті 
кожної людини — визнання Ісуса 
Христа своїм Господом і Спасите-
лем. Коли Бог дарував мені таку 
можливість, я отримала нове життя в 
Ньому, за що щиро вдячна Богові.

Поліна Котенко, 
м. Котельва, Полтавщина.

НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ – СЛУЖИТИ ХРИСТУ!

Мені зараз 50 років. Живу в селі 
(Донеччина, Бахмутський район). 
Напевно, історія мого шляху до 
пізнання Істини почалася в далекому 
дитинстві, з останнього літа моєї 
бабусі на цій землі. Я тоді збиралась 
до 1 класу, моя бабуся затурбувалась: 
«Навчать тебе, що Бога нема…». Я 
обіцяла пам’ятати про Бога, а вона 
тільки хитала головою. Всеньке 
літо вона, вже сліпа і немічна, 
навчала мене молитві «Отче наш». 
Я й досі молюся цією молитвою, 
церковнослов’янською мовою, як 
навчила мене бабуся. Взимку бабусі 
не стало. А навчання в школі, на жаль, 
дало свої безбожні плоди: я вирішила, 
що буду комуністкою! Хвора, одинока 
мама «ламала» руки, але хто її слухав. 
Але Бог не забув бабусині молитви 
за мене. В 7 класі через проблеми в 
школі я ледь не вчинила самогубство. 

Тепер я розумію, що то саме Бог 
диво вчинив, що я все пережила і 
залишилася жити далі. Я вступила до 
медичного училища, але через певні 
обставини мусила забрати документи. 
Але лікувати людей я сподівалася 
й без медичної освіти. Ще зі школи 
я здружилась з одинокою бабкою-
шептухою, яка передала мені свої 
знання. Я захопилася хіромантією, 
астрологією. Тоді не розуміла, що ті 
всі «науки» не від Бога, а навпаки – 
від лукавого.

Одного разу мені потрібно було 
їхати автобусом в Полтаву раніше, а в 
мене вже був білет, який відмовилися 
прийняти в касі назад. Я ледь не 
заплакала. Чую голос поруч: «Чого це 
дитина так зажурилась?» Підіймаю 
голову – поруч дідусь посміхається. Я 
й розповіла йому все. Він схопив той 
квиток і побіг до каси. Через кілька 
хвилин несе гроші. Я так здивувалась!

А дідусь: «Я ж ішов і молився: 
«Господи, Ти бачиш оцю бідненьку 
дитину. Це Бог допоміг».

Коли я почула такі слова, з голови 
вилетіли всі слова подяки, все 
шкільне атеїстичне виховання в мені 
аж піднялось: «Ось ти хто! Сектант!» 
Наступні кілька годин поїздки (ми 
їхали разом) перетворились на 
словесну дуель – ні, не дуель, бо з 
боку дідуся не було спротиву. Я була 
начитана, знала це, і всю майстерність 
у слові й знаннях повернула проти 
цього незнайомого старенького. Але 
вперше в житті отримала поразку. На 
всі мої (як я вважала) беззаперечні 
докази, дідусь розгортав кишенькову 
Біблію (папір такий тоненький): «А 
написано...». Десь на Харківщині 
мені заболіла голова, я вже не хотіла 
сперечатись. Лиш запитала: «Ви не 

втомились?» Цей дідусь подивився 
на мене з посмішкою: «Ні. Тож не я з 
тобою розмовляю, з тобою говорить 
Бог». Я сердито відвернулась... А 
дідусь подивився неземним поглядом 
і сказав: «Дитино, ти ще така юна… 
Але побачиш – ти ще прийдеш до 
Бога. Згадаєш мене!» Найбільш 
мене тоді вразили очі дідуся. Якби 
під час моєї словесної атаки в них 
промайнула бодай тінь нетерпіння чи 
осуду – перемога була б за мною. Але 
очі дідуся світилися такою любов’ю, 
що годі було зрозуміти. Я потім казала, 
що по цих очах християнина можна 
знайти серед тисячного натовпу.

Це був євангельський християнин 
з Красного Луча на Луганщині Ан-
дрій Васильович Токар, 1924 р. н., 
шахтар-пенсіонер. Щотижня він 
їздив до села, що під Полтавою, 
доглядати маму, бо його рідні сестри 
не хотіли турбуватися про стареньку. 
Наостанок Андрій Васильович потай 
запхав мені до книги 32 крб. і просив 
знайти церкву, де проповідують 
живе Євангеліє. Але я вискочила з 
автобуса з однією думкою: забути цей 
неприємний інцидент, моя гордість 
була ображена...

Мені було усього 19 років, я 
була впевненою в собі, у своїх 
можливостях. Я вгадувала людям 
долю, шептала заговори. Але тієї ж 
зими сталося нещастя: я відморозила 
ноги. Потім, мов з мішка, на мою 
голову посипались хвороби. Мама  
плакала по кутках, але нічим не могла 
мені допомогти.

Я ж не хотіла здаватись. Ледь 
ходячи, продовжувала ворожіння. 
Останнє, що найдужче дошкулило 
мені – шкіра на моєму тілі пересохла 
і почала тріскатись. Боліло дуже. 

Робила все, що хто казав, і марно. І то-
ді я нарешті заволала до невидимого 
Бога: «Господи, якщо Ти є...! Врятуй 
мене». Мама тоді в магазині купила 
переказ Біблії. З однією старенькою 
жінкою на вулиці ми читали ту книгу 
і молились, як уміли. Мов сліпі 
кошенята, тицялись, шукаючи Бога.

Одного разу по радіо (це був 1993 
рік) я почула передачу «Жива надія». 
Все, що думала, що хотіла знати, я 
написала туди. Десь через місяць, 
як я відправила листа в Київ, в офіс 
радіопередачі «Жива надія», приїхала 
до мене з району незнайома жінка. 
Це була християнка з євангельської 
церкви з Бахмута (тоді Артемівськ). 
Виявляється, мій лист з Києва 
переслали у ту церкву. Через рік 
після спілкування з тією християнкою 
я покаялась, а потім покаялась і моя 
мама. 25.08.95 р. я прийняла святе 
водне хрещення в м. Слов’янську в 
євангельській церкві.

Мій християнський шлях був 
нелегким. Я вперто йшла по розуму, 
була ненароджена згори. Але Той, 
Хто тримав мене від народження, був 
вірним. Він вихопив мене з лап гріха. 
Мої болячки поступово кудись зникли.

У 1999 році я віднайшла Андрія 
Васильовича. Він приїздив до нас. 
Я дивилась на нього новими очима, 
переді мною був справді апостол, який 
просто не міг не говорити про Бога. 
2001 р. відійшла до Бога моя мама, а 
у 2002 р. – Андрій Васильович.

Мій шлях перед Богом і досі 
нелегкий. Але я вже не надіюсь на 
себе, на свої сили, знання. Я надіюсь 
лише на Бога, в Ісусі Христі я маю 
живу надію.

Ольга Онищенко

СВІДЧЕННЯ
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ОЛЬГА ОНИЩЕНКО: «Я ВЖЕ НЕ НАДІЮСЬ НА СЕБЕ, НА 
СВОЇ СИЛИ ЧИ ЗНАННЯ, МОЯ НАДІЯ – НА ГОСПОДА!»

«НАМ ПОТРІБНО 
УСВІДОМЛЮВАТИ 

ТОЙ ФАКТ, ЩО БОГ НАМ ЩОСЬ 
ГОВОРИТЬ ЧЕРЕЗ ВСЕ, ЩО З 

НАМИ ВІДБУВАЄТЬСЯ...»
Ч А Р Л Ь З  С П Е Р Д Ж Е Н

1 кг заліза коштує 37 грн, 
перетворений на підкови, він 
коштує 130 грн, перероблений 
на голки для шиття – 83 400 грн, 
перероблений на пружинки 
для годинників – 
7.400.000 грн.

ТВІЙ ХАРАКТЕР 
КОШТУЄ СТІЛЬ-
КИ, НАСКІЛЬКИ 
ТИ ГОТОВИЙ 
ЗМІНИТИСЯ.
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В усі часи люди користуються 
одним страшним видом зброї – 
неправдою. Батьком і автором 
цієї зброї був сатана, який вніс 
її в життя перших людей, Адама 
і Єви. Відтоді неправда має вла-
стивість триматися людини і су-
проводжувати її протягом усього 
життя. Неправда – зброя, яка має 
одну головну ціль – через обман 
забрати життя. Найстрашніша річ 
на землі – повірити і полюбити 
неправду! Пекло наповнене тими, 
хто любив та робить неправду на 
землі. Як не парадоксально, але 
той, хто вірить у неправду, не 
зверне увагу навіть і на того, хто 
з мертвих воскресне. Це визнав 
праведник Авраам (Лук.16:31).

Ісус Христос воскрес з мертвих, 
але релігійні керівники Ізраїлю не 
захотіли в це повірити. Коли воїни, 
що стояли на варті, прибігли й 
розповіли їм про ті дивні речі, 
що сталися біля гробу, де було 
покладено тіло Ісуса, то релігійні 
старійшини заплатили гроші 
воякам, щоб ті говорили неправ-
ду, мовляв, учні Його вкрали тіло 
свого вчителя: «І, зібравшись зо 
старшими, вони врадили раду, і 
дали сторожі чимало срібняків, і 
сказали: Розповідайте: Його учні 
вночі прибули, і вкрали Його, як 
ми спали. Як почує ж намісник 
про це, то його ми переконаємо, 
і від клопоту визволимо вас. І, 
взявши вони срібняки, зробили, 
як навчено їх. І пронеслося слово 
оце між юдеями, і тримається аж 

до сьогодні…» (Мт. 28:12-15). 
Ті, що люблять неправду, 

звичайно повірили в це, аби 
тільки не прийняти правду. До 
цього часу проходить щось 
подібне в житті кожної людини 
і цілих народів. Людина стає 
перед вибором – або прийняти 
правду, або ж перебувати в 
неправді. Увесь світ лежить у злі 
(1Ів. 5:19), але правда перемогла 
зло й неправду! Ця Правда – 
Ісус Христос! Його воскресіння 
– засвідчення перемоги правди! 
Христос докорив фарисеям в 
неправді: «Ваш батько – диявол, 
і пожадливості батька свого 
ви виконувати хочете. Він був 
душогуб споконвіку, і в правді не 
встояв, бо правди нема в нім. Як 
говорить неправду, то говорить зо 
свого, бо він – неправдомовець 
і батько неправді. А Мені ви 
не вірите, бо Я правду кажу!» 
(Ів.8:44-45). 

Колись Тарас Шевченко писав, 
що в кожному домі своя правда, 
але сьогодні нам варто звернути  
увагу на ту правду, яку нам 
показав Ісус Христос. Найбільша 
омана (й катастрофа) людини 
– не повірити Божій правді, 
що передана нам на сторінках 
Євангелії. Христос говорив, що 
Саме Він – воскресіння і життя 
(Ів. 11:25), а єврейські релігійні 
лідери не захотіли повірити Ісусу 
Христу, бо вони були просякнуті 
неправдою. Бо вони вибрали 
славу людську, а Божу відкинули. 
Вони вибрали матеріальний 
зиск і побоювалися, що через 
визнання Ісуса, як Царя Ізраїлю, 
втратять своє високе й досить 
вигідне становище в Ізраїлі. Як 
часто неправдиві земні речі 
(матеріальний зиск, високі 
посади, людська слава) стають 
на перешкоді сприйняття 
істини! Перед Пілатом стояла 
Правда, про це йому говорила 
навіть його дружина, щоб він 
не робив тому праведнику Ісусу 

ніякого зла (Мт. 27:19), але крик 
єврейських керівників, які усіляко 
очорнювали Ісуса, переміг, а 
Пілат ще до того й злякався, 
що може втратити своє крісло 
прокуратора Юдеї. Тому він 
особисто не перейнявся тим, 
в кого правда і Хто є правда. 
Ісус йому говорив, що Він на 
те прийшов і народився, щоб 
засвідчити правду (Ів. 18:37). Але 
Пілат вже все вирішив, він лише 
поставив риторичне запитання 
(а що таке правда?), зовсім не 
бажаючи знати відповідь на нього. 

«І кожен, хто з правди, той чує 
Мій голос!» – ці слова Христові 
й сьогодні звучать і актуальні 
для кожної людини. «Пізнаєте 
правду, і правда зробить вас 
вільними!» – ось де проходять 
зміни! А люди полюбили більше 
темряву, бо справи їхні злі… Коли 
ж людина обирає правду, вона 
виходить на світло Божої правди. 
Іншими словами: тоді людина 
переходить від темряви смерті 
до воскресіння життя. Сьогодні 
люди більше увагу звертають на 
неправду і як не парадоксально, 
але готові швидше вірити 
усілякій брехні, неперевіреній 
інформації, ніж істині, що 
пройшла століття й справдилася. 
Це люди, які не мають в собі 
воскресіння життя. Це призводить 
до того, що неправда, зло 
розповсюджуються. Що ж може 
зупинити зло й неправду? Шлях 
один: усім серцем приліпитися до 
Того, Хто сказав: «Я – ДОРОГА, 
ПРАВДА І ЖИТТЯ!» 

Без правди нема воскресіння. 
Тільки через правду приходить 
воскресіння. Поки ми трима-
тимемося   неправди, ми нічого 
так і не дізнаємося про Хрис-
тове воскресіння і силу Його 
воскресіння. І неважливо як ти 
називаєш себе, до якої церкви 
належиш. Головне – чи ти прийняв 
Життя і Божу правду? 

Володимир Бобик

ВІД ТЕМРЯВИ СМЕРТІ 
ДО ВОСКРЕСІННЯ ЖИТТЯ!

«ЧОМУ ВИ ШУКАЄТЕ ЖИВОГО СЕРЕД 
МЕРТВИХ? ЙОГО ТУТ НЕМАЄ, ВІН 
ВОСКРЕС!» – з цими словами ангел Господній 
зустрів схвильованих жінок біля порожнього 
гробу, де лежало тіло Ісуса Христа (Лук. 24:5). 
Ці жінки прийшли віддати останню шану своєму 
Господу. Вони бачили, як Ісуса Христа катували у 
дворі Пілата, вони слідували за Ним скорботною 
дорогою смерті по вузькій Єрусалимській вуличці, 
що їхньою мовою має недвозначну назву «Via Dolo-
rosa». Ці сміливі жінки стояли біля хреста, на якому 
римські вояки розпинали Ісуса, вбиваючи Йому 
ковані цвяхи у руки й ноги… Ці руки, що несли мир і 
щастя усім знедоленим, ці ноги, які завжди спішили 
туди, де були сльози та біль... Жінки стояли біля 
підніжжя хреста і не могли збагнути: за що такі 
муки Він терпить? Чому все так несправедливо 
закінчується? Зрештою, як людське серце може 
вміщати стільки ненависті до Божого Сина...

І ось ці жінки вдосвіта спішили до саду, в якому 
Йосип, багатий чоловік з Ариматеї і учень Ісуса 
Христа, заздалегідь приготував новий гріб для 
себе, але поховав у ньому тіло свого вчителя 
(Ів.19:38). Жінки йшли, щоб виплакати своє горе 
над мертвим тілом коханого Вчителя. Але гріб був 
відкритий, а грізної сторожі на місці не було. Аж 
тут – дивне видіння Божої слави, яка сповістила їм 
про воскресіння Ісуса! В це було важко повірити, 
це було неможливо одразу усвідомити, але пуста 
могила свідчила про те, що це – ПРАВДА!

Відтоді пройшли віки, минули тисячоліття, але 
радісна звістка про воскресіння Ісуса Христа 
продовжує турбувати людські серця! З року в рік 
християни згадують цю найвеличнішу подію на 
планеті Земля, яка потішає кожне серце і свідкує 
про те, що наш Ісус Христос – Живий! Смерть 
не має над Ним влади! Ця подія не залишилася 
лише надбанням історії. У воскресінні Ісуса Христа 
людство має живу надію на прощення та милість 
від Бога, адже Своєю смертю Він взяв на Себе 
наші гріхи та немочі. Він поніс на Собі наші хвороби 
та болі, і ранами Його ми зцілилися! Ісус названий 
Божим Агнцем, бо взяв на Себе гріхи людей всього 
світу заради того, щоб звільнити усіх від вічної 
смерті та муки!

У ці дні багато людей будуть вітати одне 
одного словами: «Христос воскрес!», взаємно 
відповідаючи: «Воістину воскрес!» Хтось буде 
йти до церкви, несучи ритуальну випічку, для її 
освячення згідно традиції. Та при цьому всьому 
залишаються для кожного, хто вважає себе 
християнином, найголовніші і найважливіші за-
питання: «Чи ти віриш у те, що Ісус Христос 
воскрес? Чи ти прийняв вірою Його жертву 
особисто для себе? Чи ти готовий зустріти Того, 
Хто помер, воскрес і знову гряде за вірними 
Своїми?» 

Нехай твоя душа дасть відповіді на ці запитання, 
тому що сьогодні – день примирення з Богом 
особисто для тебе!  

Василь Медведь, Диканька

НАША ПАСХА-
ІСУС ХРИСТОС!

IСУС ХРИСТОС 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА - 
ТОРЖЕСТВО ЖИТТЯ 

— Нехай радість воскресіння вибавить нас від 
самотності, слабкості, відчаю, наповнивши нас 
силою, красою і щастям.

— Великими стали багато вчителів, воскрес – 
тільки один.

— Воскресіння Ісуса Христа говорить нам про 
те, що якщо істину закопати в могилу, вона там не 
залишиться.

— Воскресіння Ісуса Христа – це перемога світла 
над темрявою, життя – над смертю. Знищена смерть 
перемогою Агнця Божого! 

— По вірі у воскресіння Ісуса Христа смертна 
людина отримала безсмертя. 

— Воскресіння Ісуса Христа дає нам живу надію 
на наше прийдешнє воскресіння і життя вічне у 
Божому царстві!

— Воскресіння Ісуса Христа – запорука того, 
що для віруючих на Небесах Богом приготована 
спадщина (нетлінна, непорочна та нев’януча – 1Петра, 1:4).

Тому святкуймо не в давній розчині, ані в 
розчині злоби й лукавства, але в опрісноках 

чистоти та правди!» 1 Кор.5:7-8

«…бо наша Пасха –  Христос, 
за нас у жертву принесений!

— Лише через незнання і невірство у силу вос-
кресіння Ісуса Христа грішник залишається під 
владою диявола. Христос Своїм воскресінням 
розірвав кайдани аду і відкрив для тебе Небеса. 
Тож не залишайся в невірстві, йди до Христа, шлях 
до Життя вільний! 



Успішний бізнесмен, мільйонер, 
власник величезного магазину 
іграшок, вирішив привітати сиріт з 
днем захисту дітей.

Малюків звезли з усіх дитбудинків 
міста. Різношерста галаслива гвардія 
найгірше одягненої дітвори навіть не 
слухала поздоровлень і побажань 
благодійника.

Діти зрозуміли одне: зараз перед 
ними відкриються двері, і кожен може 
піти звідси з будь-якою іграшкою, будь 
то лялька або блискучий велосипед.

— Хлопці, тільки 
пам’ятайте, що щось 
одне! — хвилювались 
вихователі, які знали 
вдачу своїх підопічних.

І ось двері від-
чинилися, потік нат-
хненної дітвори хлинув 
всередину. Хлинув і 
тут же розділився на 
дзюркотливі від зах-
вату струмочки, що 

розбіглися між полицями з жаданими 
скарбами.

І тут виявилося, що порадувати 
себе, навіть при такому багатстві ви-
бору, не так-то просто. Достаток і 
доступність, обмежені строгим лімітом 
в один подарунок, багатьох дітей по-
ставили в глухий кут. І зі збудженою 
розгубленістю вони снували з місця 
на місце, то мнучи в руках величез-
ного ведмедя, то задивляючись на 
залізницю.

А один малюк, худенький хлопчик 
років шести, так і залишився стояти 
на порозі магазину поруч з власником 
і групою персоналу.

— Ну, малюк! Що ж ти стоїш?! Біжи, 
вибери собі подарунок мрії! — схи-
лився бізнесмен до хлопця.

— Але я вже вибрав, — несміливо 
і ледь чутно пробурмотів малюк, а 
потім, зібравшись із силами, немов 
сам дивуючись своїй зухвалості, схо-
пився за простягнуту руку і випалив: 

— Я вибираю тебе!
Розчулений благодійник немов 

очікував таких слів. Він підняв малюка 
на руки і притиснув до себе.

— Ти зробив правильний вибір, ... 
сину!

ПІСЛЯМОВА: Світ, в якому ми 
метушимося, намагаючись урвати 
собі якісь блага – мовби той самий 
магазин іграшок. А Бог (творець і 
власник всього сущого) спостерігає 
за нашими потугами влаштувати своє 
життя, свій побут, вибрати своє місце 
у світі. Мудрий той, хто залишивши 
суєту, підійшов до Нього і сказав: «Я 

вибираю Тебе!» Зовсім не тому, що 
автоматично станеш спадкоємцем 
усіх благ, ні! А щоб задовольнити по-
требу в Його любові, без якої ми, як ті 
сироти, розгублені та безпорадні.

Народилась я у невеличкому селі, 
що на Тернопільщині. Змалку бабуся 
виховувала мене в розумінні, що 
неділя, то день для Господа. Справді, 
моя бабця зробила неабиякий 
вклад у моє бачення християнства, 
насамперед, особистим прикладом 
смирення і довіри Богові. Я знала, 
що Бог мене любить, і для того, щоб 
довести свою любов до Нього, я 
йшла до церкви...

Вступивши до університету, я 
вже не знаходила часу для Бога. 
Нове життя, друзі, навчання, 
робота закружляли мене. Я стала 
заклопотаною, самостійною, зреш-
тою втратила довіру, що завжди є 
Той, Хто чекає мене…

Тепер я розумію, що мене 
виховали у християнському дусі 
на зовнішньому рівні, але мені 
бракувало глибини знання про 
Бога. Саме той брак привів мене до 
остаточного забуття про церкву на 
довгих сім років.

Коли я переїхала жити в Італію, 
одразу зіткнулася з труднощами, 
і, звичайно, почала шукати у 
Бога допомоги. Зазвичай, люди 
звертаються до Бога у важких 
ситуаціях. Я не знала, що мені 

робити, в який бік рухатись. Бо в 
один момент ти, людина з вищою 
освітою, потрапляєш в ряди 
звичайних емігрантів, які для того, 
щоб вижити, беруться за будь-яку 
роботу. Моє перебування в Італії в 
скорому часі принесло свої плоди, 
Бог дав відповідь. Я працювала 
вихователькою в дитячому садочку, 
брала активну участь у житті 
католицької церкви, співала в цер-
ковному хорі, проходила курси для 
катехитів, працювала з молоддю. Я 
робила все для того, щоб заповнити 
ту пустку, що залишилась в мені 
з дитинства. Однак мені постійно 
чогось бракувало, моя дитяча до-
віра Богові так і не поверталась, 
а я все більше стикалася з люд-
ськими немочами, осудженнями, 
несправедливістю. Я відчувала, що 
щось важливе було так близько, але 
воно постійно вислизало з моїх рук, 
я втрачала його, так і не осягнувши.

Тому я вирішила самостійно під-
вищувати власний духовний рівень. 
Читала духовні книги, слухала 
християнські проповіді, дивилась 
християнські фільми. І тут почалось 
найскладніше. Мені стало нецікаво 
спілкуватися з людьми у католицькій 
церкві, все здавалося буденним, 
якимось сірим. Я відчувала, що Бог 
мене кличе до чогось іншого. Мої 
друзі відправляли мене в монастир, 
бо я вела розмови лише про Бога, а 
жити треба сьогоденням, вони ради-
ли мені, так би мовити, спуститись на 
землю. В моїй душі розпочався бунт. 
Я не хотіла в монастир. Я мрію про 
чоловіка, про християнську сім’ю, 
про дім. У мене стільки мрій, невже 
їх усі потрібно перекреслити? Ні! Я 
матиму сім’ю, бо Бог мені обіцяв! Він 
мене оберігав довгі роки для чогось 
особливого. І я не можу відмовитись 
від Його задумів. Господь не обіцяв, 
що буде легко, але Він сказав, що 
буде завжди поруч.

Пам’ятаю той момент, коли я 
остаточно присвятила своє життя 
Богу. І для цього не обов’язково 
йти в монастир. То була новорічна 
ніч, ми були в церкві, я попросила 

Бога заопікуватися мною, прийняти 
мене й навести лад у моєму житті, 
бо я така безпорадна і нікчемна у 
власних вчинках і думках. Пам’ятаю, 
як почала поститись, один день в 
тиждень нічого не їла. І Бог справді 
почав діяти.

Одного літа я вирішила поїхати у 
відпустку в Іспанію, щоб відпочити, а 
потім повернутись назад. Думала, що 
повернусь обов’язково, але Бог бачив 
все наперед… Сьогодні я в Мадриді, 
де не було у мене нікого: ні родичів, 
ні друзів. Але був Божий план на моє 
життя і для Господа немає нічого 
неможливого, Він все передбачив. 
За два місяці мого перебування 
у невідомому для мене місті Бог 
дав мені житло, роботу, друзів і 
продовжує вести мене до більшого 
пізнання Його любові та милосердя. 
Він бере мене за руку, не покидає, 
підносить над повсякденністю і дарує 
багато радості. Невже півроку тому я 
могла себе уявити на тому місці, де 
зараз перебуваю? Зовсім ні! Я дякую 
Богові, що зробила крок віри й моє 
життя змінилося. Пам’ятаю той день, 
коли Бог охрестив мене Святим 
Духом, коли я прийняла святе водне 
хрещення… Хтось запитав скільки 
мені років, а я відповіла, що тридцять, 
але почуваю себе немовлям в Його 
сильних батьківських обіймах, я ду-
ховно народилася. У мене вже не ви-
никає щохвилинного бажання щось 
просити у Бога. Адже в мене все є. 
Я така багата людина. Мені хочеться 
тільки, щоб всі мої рідні, друзі, 
знайомі навернулися до пізнання 
живого Бога і пережили ту 
радість перебування у Божій 
любові, яку відчуваю я. У 
мене вже немає страху чи 
переживань сподобатись 
комусь, догодити іншим. Я 
нарешті стала спокійною, 
врівноваженою і впевнена, 
що Господь все влаштує. Моє 
серце обливається слізьми 
лише від того, що я втратила 
намарно стільки років свого 
життя. Але я впевнена, що 
якби не пройшла всього, то не 

була б зараз такою, якою Бог мене 
хотів бачити. Тому моє свідчення не 
є зі списку полеміки про правильні 
чи неправильні церковні громади. 
Я не берусь радити, кому куди 
йти, щоб зустріти Бога. Я швидше 
раджу зрозуміти, що поки ми не 
станемо на коліна перед Господом 
і не визнаємо власної немочі, не 
зможемо рухатись в Його напрямку. 
Я вважаю, що людина, яка шукає 
Бога, обов’язково Його знайде.

Я пройшла багато етапів віри й ще 
більше мене чекає попереду. Але 
якби повернутись у минуле, я б не 
викреслила жодного. Єдине, що хочу 
зауважити, я змінилась. Позбулась 
власного «я» і довірила все Господу. 
Я була, як той маленький елемент 
мозаїки, що лежав не на своєму місці, 
але сьогодні я там, де маю бути.

ТОМУ, ХОЧУ ЗВЕРНУТИСЬ ДО 
ТЕБЕ, ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ.

Ти досі вагаєшся і не знаєш, яким є 
твоє справжнє покликання у житті? Ти 
закінчив університет, але не працюєш 
за фахом, виконуєш роботу, що тобі 
аж ніяк не до вподоби. Можливо 
ти почуваєшся некомфортно у 
власній сім’ї та думаєш, що тобі 
там не місце… Прошу тебе, благаю, 
звернись до Бога! Прийди до Нього 
з відкритим серцем. Отець Небесний 
вислухає тебе, зрештою, Він і так 
знає, що твориться у твоїй душі. Ти 
просто довірся і чекай… Доручи 
Йому в руки своє життя. І будь 
спокійний! Господь розставить все на 
свої місця! Головне, ти постав Бога 
на перше місце!     
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«Я ХОЧУ БУТИ ТАКОЮ, ЯКОЮ ХОЧЕ МЕНЕ БАЧИТИ БОГ!»
Мар’яна Сторож, Мадрид, 

Іспанія. Тел. +34643043564

Я ВИБИРАЮ ТЕБЕ! Робиш добро — колись 
вернеться. Даруєш щастя 
— й тобі всміхнеться. Сієш 

любов — вона врятує, 
народиш зло — тебе 

зруйнує. Віру несеш — усе 
здолаєш. Каміння кинув 

— позбираєш. Кожен твій 
вчинок плід принесе, хто 

що посіяв, те і пожне.



НАШЕ ЖИТТЯ – ЦЕ МИТЬ?
Якщо подивитися на надгробний напис, то 

там під ініціалами покійника зазвичай дві цифри: 
перша – дата народження, а друга – дата смерті. 
А поміж ними тире. То невже ж в оцю коротесеньку 
риску вмістилися усі роки людського життя? То 
життя – це мить? З погляду вічності наше життя 
справді мить. У Новому Завіті написано так: «Яке 
ваше життя? Це пара, що на мить з’являється, 
а потім зникає» (Якова, 4:14). Бог знає, з чого ми 
зліплені, Він пам’ятає, що ми – порох. Чоловік, дні 
його, немов трава польова, квітне, мов квітка в полі. 
Повіє над ним вітер, і його вже немає, і місце, де 
він був, не впізнає його більше (Псалом, 102:15). 
«…Роки наші минають, мов зітхання. Днів 
віку нашого – сімдесят років, а як при силах – 
вісімдесят років; і більшість із них – то труд і 

марнота, бо скоро линуть, і ми зникаємо (летим 
- рос.)» (Псалом, 89:10). 

Коли я був маленьким, то інколи рахував: в якому 
ж то році мені буде сорок років? Ця дата здавалася 
такою далекою і недосяжною… Але ось уже й 
п’ятдесят проминуло, а мовби ще й не жив. Але не 
так важливо скільки років було у нашому житті, 
важливіше скільки життя було в наших роках. Бо 
ж зазвичай ми не живемо, а все щось переживаємо, 
думаємо, що ось пройде цей час, зароблю гроші, 
побудую будинок, зроблю те чи інше й тоді буду вже 
жити… Ой, як я заживу!!! Дехто ретельно рахує роки 
(а потім дні) до пенсії, в надії, що саме тоді настане 
справжнє життя. Яка самоомана! Зазвичай старші 
люди мають ностальгію за минулими роками, які 
вже не повернути. Запитайте нашого пересічного 
пенсіонера: «Як ваше життя?», то можна почути 
відповідь: «Хіба це життя?», і пенсіонери живуть 
в надії, що якийсь дядечко з високого кабінету 
зробить їм справжнє життя. Це також самоомана. 
Більшість людей думають, що ось настане їхня 
година, прийде їхній час, а час швидко втікає від нас, 
невпинно збігає, тече, як нестримна вода. «Життя 
потрібно проживати зараз; його не можна 
без кінця відкладати на потім» (Ірвін Ялом). 
Сьогодні живи, нині радій життю! Дехто розуміє це 
в тому сенсі, що потрібно жити сьогоднішнім днем 
і брати від життя для себе усі тілесні задоволення, 
спробувати усі гріхи. «Їж, пий, веселися, бо завтра 
помреш!» – саме такий девіз грішників, які не вірять 
в Євангеліє та воскресіння Ісуса Христа. «Якщо 
мертві не воскресають, їжмо і пиймо, бо завтра 

помремо» (1 Кор. 15:32). А якщо є воскресіння? 
Знову ж таки: хто з наркоманів наївся наркотиків? 
Хто з алкоголіків напився горілки? Гріх не насичує 
душу. Скільки б не пхав у неї гріхів, буде тільки 
осад, відчуття невдоволення, втрати здоров’я і 
повноти життя. «Радій, юначе, у твоїй молодості, 
і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого 
юнацтва; іди туди, куди тебе тягне твоє серце, за 
тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на 
суд тебе поставить» (Екл. 11:9). За все доведеться 
відповідати: рано чи пізно…

 

ПОВНОЦІННЕ ЖИТТЯ – ТО ХРИСТОС!
Христос сказав Своїм учням: «Я є дорога, і 

правда, і життя!» (Ів. 14:6);  «Я прийшов, щоб 
ви мали життя, і з надлишком щоб мали» (Ів. 
10:10). Хочеш мати життя? Бажаєш, щоб не було 
сумно за даремно втрачені роки життя? Пізнай 
Ісуса Христа. Він близький до тебе. Христос бажає 
не просто дати тобі повноцінне життя, а дати його 
з надлишком, яким ти навіть зможеш ділитися з 
іншими. Тобто ти будеш такий багатий Життям, що 
зможеш збагачувати й інших. І від такого даяння 
твоє життя ставатиме ще більше насиченим та 
повноцінним. Повноцінне життя не залежить від 
величини твого маєтку, кількості грошей, а залежить 
від твого відношення до життя, іншими словами – 
твого відношення до Ісуса Христа та Євангелії. 

Не віриш? Не вір мені, повір Богу та святій 
Євангелії.  

Геннадій Андросов
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Коли я повернувся додому в той 
вечір, моя дружина накривала на 
стіл. Я взяв її за руку і сказав, що нам 
потрібно серйозно поговорити. Вона 
сіла і почала спокійно вечеряти. Я 
знову побачив біль в її очах. Раптом я 
зрозумів, що не можу нічого сказати. 
Але я повинен був це зробити. Я хотів 
розлучитися. Я спокійно підняв цю 
тему. Здавалося, що вона абсолютно 
не розсердилася. Вона тільки за-
питала мене м’яко: «Чому?» Я не 
відповів... Того вечора ми більше не 
розмовляли. Я знав, що їй хотілося 
дізнатися, що трапилося з нашим 
шлюбом. Але мені було складно 
зізнатися, що я більше не любив її. 
Я просто її жалів, а моє серце тепер 
належало іншій – Джейн. А жінка, з 
якою ми прожили 10 років, стала мені 
чужою. Мені було шкода, що вона 
витратила на мене так багато часу, 
але я не міг забрати свої слова назад 
– я покохав іншу.

З глибоким почуттям провини 
я подав дружині документ на 
розлучення, в якому йшлося, що їй 
залишиться наш будинок, автомобіль 
і 30% акцій моєї компанії. Вона 
прочитала його, а потім порвала 
на дрібні клаптики... Нарешті вона 
заплакала. А я цього й очікував. 
Для мене її сльози були свого роду 

звільненням. Думка 
про розлучення, якою я 
був одержимий останні 
кілька тижнів, ставала 
яснішою й чіткішою. 
На наступний день я 
повернувся додому 
пізно і застав її за 
столом, коли вона щось 
писала. Я вирішив 
не вечеряти й пішов 
відразу спати, тому 
що сильно втомився 
після насиченого дня 
з іншою. Коли ж вночі 
прокинувся, вона все 
ще сиділа за столом 

і писала. Але мені було байдуже, 
я перекинувся на інший бік і знову 
заснув. А вранці вона познайомила 
мене зі своїми умовами розлучення. 
Від мене нічого не було потрібно, ли-
ше відкласти розлучення на місяць. 
Вона попросила мене спробувати 
пожити цей місяць нормальним жит-
тям і докласти для цього всіх зусиль. 
Причина була проста: у нашого сина 
починалися іспити в школі, і вона не 
хотіла, щоб він хвилювався через 
наш розрив. Це мене влаштовувало. 
Але була ще одна умова: я повинен 
був щодня (протягом цього місяця) 
виносити її на руках з кімнати до 
порога, як в день нашого весілля. Я 
подумав, що вона збожеволіла. Але 
щоб не псувати стосунки, я прийняв 
цю дивну вимогу. Я розповів Джейн 
про умови розлучення, які поставила 
моя дружина. Вона розсміялася і 
зневажливо сказала, що це абсурд.

В перший день, коли я ніс дружину 
на руках, це виглядало незграбно. 
Я вже давно не мав з нею жодного 
тілесного контакту. Наш син стояв 
ззаду і плескав в долоні, радіючи 
з того, як тато несе маму. Дружина 
тихо сказала: «Не говори синові 
про розлучення». Я кивнув, трохи 
засмутившись. Я опустив її на землю 
за вхідними дверима. Я поїхав в офіс.

На другий день нам обом було 
легше. Вона міцно тримала мене. Я 
відчував запах її парфумів і зрозумів, 
що вже дуже довго не придивлявся 
до цієї жінки. Побачив, що вона 
вже немолода: дрібні зморшки на 
обличчі, посивіле волосся… Наш 
шлюб наклав на неї відбиток. На 
четвертий день, коли взяв її на руки,  
відчув, що близькість повертається. 
Ця жінка подарувала мені 10 років 
свого життя. На 5 і 6 день я знову 
відчув, як почуття близькості стає все 
сильнішим. Я не розповідав про це 
Джейн. Так непомітно пролетів майже 
місяць...

І ось одного ранку моя дружина 
шукала, що ж їй одягнути. Вона 
переміряла усі сукні, але так і не 
змогла знайти ту, яка б ідеально на 
ній сиділа. Вона зітхнула і сказала, 
що всі сукні стали їй завеликі. І я 
раптом зрозумів, як сильно вона 
схудла. Напевно, тому мені було так 
легко носити її на руках, а я думав, що 
такий сильний. Я раптом задумався: 
«Скільки ж гіркоти та болю я їй 
завдав!» Мимоволі я простягнув руку 
і погладив її по голові. У цей момент 
увійшов наш син і сказав, що мені 
пора нести маму вниз. Для нього 
батько, який несе на руках маму, став 
невіддільною частиною його життя. 
Дружина попросила сина підійти й 
міцно його обняла. Я відвернувся...

Я взяв її на руки, вона обняла мене 
за шию, а я притиснув її до себе ще 
сильніше. Це було так само, як в 
день нашого весілля, лише її сильна 
худоба мене засмучувала. В останній 
день, коли я тримав її на руках, я не 
міг ступити й кроку…

Я приїхав в офіс і вистрибнув з 
авто, навіть не зачинивши двері. Я 
боявся, що будь-яке зволікання може 
змусити мене змінити своє рішення. Я 
піднявся наверх. Коли Джейн відкрила 
двері, я сказав: «Пробач, Джейн, але 
я більше не хочу розлучатися». Вона 
здивовано подивилася на мене, а 

потім поклала руку на мій лоб: «У 
тебе температура?» Я відсторонився 
і сказав: «Пробач, Джейн, але я 
не буду розлучатися. Мій шлюб 
був нудним, тому що я не цінував 
деталей нашого життя, а не тому, 
що ми вже не любимо одне одного. 
Тепер я розумію, що повинен носити 
її на руках, як в наш день весілля, 
до тих пір, поки смерть не розлучить 
нас». Нарешті Джейн почала ро-
зуміти зміст моїх слів. А потім вона 
дала мені ляпас, закрила двері й 
розплакалася. Я спустився вниз і 
поїхав додому. По дорозі я заїхав 
в магазин і замовив букет квітів для 
дружини. Продавчиня запитала, що 
написати на картці. Я посміхнувся 
і написав сам: «Я буду носити тебе 
на руках щоранку, поки смерть не 
розлучить нас». Коли я приїхав 
додому з букетом квітів і посмішкою 
на обличчі й піднявся в нашу спаль-
ню, побачив, що моя дружина лежить 
на ліжку. Мертва. Вона боролася з 
раком декілька останніх місяців, а я 
був так зайнятий романом з Джейн, 
що навіть не помітив цього. Дружина 
знала, що скоро помре, тому хотіла 
захистити мене від гніву нашого сина 
у разі розлучення. Головним для неї 
було те, щоб в очах сина я залишався 
люблячим чоловіком…

Маленькі деталі дуже важливі 
у стосунках. І це не будинок, не 
автомобіль, і навіть не гроші в банку. 
Ці речі створюють середовище, 
сприятливе для щастя, але самі по 
собі вони не несуть щастя. Будь 
ласка, знаходьте час, щоб бути 
хорошим другом для дружини/
чоловіка, приділяйте увагу дрібницям, 
які створюють близькість між вами. І 
нехай ваш шлюб буде щасливим!

Якщо ви не поділитеся цією іс-
торією, то з вами, звичайно, нічого не 
трапиться. Але якщо ви поділитеся 
нею з друзями, то це, можливо, 
допоможе врятувати чийсь шлюб.

Текст (рос. мовою) взятий з мережі Інтернет.
Редакційний переклад (укр. мовою).

Я БУДУ НОСИТИ ТЕБЕ НА РУКАХ ЩОРАНКУ, 
ПОКИ СМЕРТЬ НЕ РОЗЛУЧИТЬ НАС!

«Цінуймо час, життя не вічне, короткі 
дні на цій землі, збіжить життя і прийде 

вічність, ми всі полинем від землі...»



«А для вас, хто Ймення 
Мого боїться, зійде Сонце 
Правди і зцілення в променях 
Його…» (Біблія, книга про-
рока Малахії, 4:2)

Священне Писання (Біб-
лія) нам говорить, що сонце 
світить усім людям: злим і 
добрим. Це вірно, тільки я про 
це багато років свого життя не 
знала...

Мене звуть Любов Федю-
кевич. Я народилася і виросла 
в маленькому українському 
містечку під назвою Боб-
ринець. Це центр України, 
Кіровоградщина. Народилася 
в багатодітній родині, п’ятою 
та єдиною дівчинкою. Чотири 
старших брати кривдили 
мене...

Батько пиячив і помер, 
коли мені було 5 років. 
Мама одна працювала дуже 
багато, щоб нас підняти. Про 
те, щоб розрізняти дари й 
таланти, ніхто й не думав, 
всі думки були лише про те, 
щоб дітей прогодувати, і хоч 
сяк-так одягнути. Мама була 
освіченою та інтелігентною 
жінкою. Працювала мед-
сестрою в школі-інтернаті. 
Нам було дуже складно жити, 
про Бога ніхто й не думав, 
і не говорив. Це були 60-ті 
роки. Говорити тоді про Бога 
заборонялося. Але вже тоді 
Бог стукав до мого серця...

На нашій вулиці був 
розташований «Дім мо-

литви». І ми були свідками 
того, як в недільні та святкові 
дні цілі родини, святково 
одягнені, радісні й веселі, 
прямували в Дім молитви. 
Скільки їм услід вимовлялося 
всяких різних слів і коментарів. 
А я завжди дивилася їм услід 
і трішки заздрила. Я бачила, 
як вони радіють, йдучи до 
церкви. У мене цього не було. 
Я дивилася на них, як на білу 
хмару, як Ассоль дивилася в 
далечінь, в очікуванні корабля 
з червоними вітрилами.

Я від всіх проблем і образ 
тікала в країну книг і ілюзій. 
Там могла бути собою. Там 
я могла мріяти. Писати вірші 
почала в 10-річному віці...

А вже тоді Бог сіяв Своє 
насіння в моє серденько. У 
мене в класі вчився хлопчик 
Вова Шимко. У нього була 
велика і дружна сім’я. І вони 
були «штунди», як їх злобно 
обзивали. А ми з ним дружили, 
і жили вони недалеко від нас, 
і мама його працювала разом 
з моєю мамою. І я вже тоді 
стала помічати, що вони не 
такі, як усі...

Минуло багато років, грішне 
життя так познущалося з 
мене, але я й гадки не мала 
про те, що Бог може любити 
мене. Що десь світить сонце, 
хоч і закрите хмарами.

Вийшла заміж за гарного 
чоловіка, жили дуже бідно, 
але дружно. Нам говорили, 
що у нас не буде дітей, 

але Бог вирішив інакше. 
Народилося троє дітей, і 
почалися проблеми. Най-
старша дочка (у 2.5 роки) в 
дитячому саду випила ацетон. 
І кілька тижнів ми провели в 
реанімації. Я на той момент 
була вже на п’ятому місяці 
вагітності другою дитиною. 
Що ми тоді пережили, знає 
один Бог. Диявол хотів убити 
відразу двох наших дітей, 
але Бог заступився. Ми вже 
тоді молилися з чоловіком, як 
могли. А лікарка в реанімації 
нам відразу сказала: 
«Моліться Богу. Люди тут 
безсилі».

Скільки довелося нам 
пережити болю і страждань, 
коли доньці в її 15 років 
поставили діагноз: рак крові. 
Бог і тут виявив Свою милість 
нам (зцілив її), хоч ми тоді не 
знали Його.

У середнього сина було 
хворе серце, але Бог зберігав. 
Наймолодший народився 
гарним і тямущим малюком, 
але з судомним синдромом. 
Ми не могли його віддати в 
дитсадок без щеплень.

Коли мені було 35 років, 
я серйозно захворіла, і щоб 
наймолодший синок не бачив, 
як я помру, віддали його в 
дитсадок. Це був довгий і 
тернистий шлях...

Криза в країні, криза в 
сімейних стосунках. Чоловік 
залишився без роботи, а 
постійно хвора дружина, що 
ниє, не збільшували любов 
і не зближали нас. Щоб хоч 
якось вижити, ми почали 
робити вдома самогон і 
продавати. Розуміли, що це 
погано й бридко. Але іншого 
виходу ми тоді просто не 
бачили. Потрібно було мене 
лікувати, дітей ростити й на-
вчати. Якби ж ми знали, що 
за це прийдеться платити ціну 
життям сина...

А в цей час подруга юності (і 
кума наша) почала ходити до 

церкви й приходила до нас і 
говорила про Бога. Я слухала, 
а чоловік виходив з дому, щоб 
не слухати її. Так тривало 
шість років. За цей час дочка 
вийшла заміж і розлучилася. 
Я майже перестала ходити 
й бачити, часто впадала в 
депресію, що думала скоїти 
лихе. Але саме тоді, одного 
дня, мені прийшла думка: піти 
до церкви. І вже на другий 
день я була в церкві. Це було 
2 лютого 2004 р.

Як раділи діти, що мама 
покаялася. Якби хто бачив, 
як ми всі раділи, коли серед 
зими виливали в сніг бражку. 
Це була свобода і радість. 
Крізь хмари пробивалися 
перші промінчики сонечка. 
Слідом за мною прийшов 
до Бога чоловік. Потім – 
донька, потім – молодший 
син. З середнім сином були 
проблеми. Він пиячив і 
сильно бився. Ми бачили його 
одержимість. Він і лікувався, і 
був в реабілітаційному центрі. 
Каявся і знову зривався. 
Одного разу, взявши в руки 
сокиру, і піднявши її над нами 
з чоловіком, вимагав, щоб ми 
зреклися Бога. Ми тоді дивом 
втекли від нього. І як потім 
він від злості розніс сокирою 
лавку в друзки… Його вже 8 
років немає на землі живих. 
Але перед тим, як він пішов, 
Бог показав йому сон, і син 
зрозумів, що це означає. Він 
серед ночі вийшов у двір і 
молився Богу. А вранці по-
просив, щоб батько приїхав. І 
вони вже вдвох молилися про 
прощення і покаяння сина. 
І рівно через тиждень його 
вбили. По-людськи – трагедія, 
але Бог благий і тут явив 
нам Свою любов і милість до 
нашого сина. Зараз вся наша 
сім’я (9 осіб) християнська, 
ми віруємо в Ісуса Христа, 
Господа й Спасителя. 
Чоловік проповідує в нашій 

церкві й служить керівником 
чоловічого ансамблю і хору. 

Р. S. Я пережила смер-
тельний діагноз, який 
поставили лікарі. Вони по-
ставили жирну крапку, а Бог 
поставив маленьку кому. 
Якраз ця подія збіглася зі 
смертю сина. Депресія знову 
постукала в моє серце. Але 
на цей раз за мене боролася 
вся моя сім’я, церква. Я 
сама протистояла ворогові, 
як могла, здавалося, сили 
закінчувалися. Але зі мною, 
як і завжди, був Той, Хто 
сильніший всіх. Мій Батько – 
Бог всемогутній!

Зараз ми також служимо 
ще в інших церквах. А вдома 
готуємо їжу і годуємо 5 вдів з 
церкви. У 2016 році видала 
з Божою поміччю і при Його 
сприянні 9 книг.

Ось такий довгий наш 
шлях до Сонця. Але самі ми 
б не пройшли його. Тільки Бог 
Своїми міцними руками розвів 
хмари в нашому житті, і для 
нас засяяло Сонце правди. 
Мені незабаром виповниться 
62 роки. Вірю і знаю, що 
кращі мої дні попереду. І я 
можу сказати, як казав Ісус 
Навин: «А Я ТА ДІМ МІЙ, 
МИ БУДЕМО СЛУЖИТИ 
ГОСПОДУ».

Якщо моє свідчення по-
служить хоч комусь на добро, 
буду рада. Хочу підбадьорити 
вас: у якій би складній 
ситуації ви не опинилися, 
пам’ятайте, що Бог чекає вас. 
Він давно простягає до вас 
руку допомоги, і тільки від вас 
залежить, коли закінчаться 
ваші поневіряння. Простягніть 
назустріч Богу свої руки 
й скажіть Ісусу «ТАК». Ви 
пізнаєте Того, Хто завжди 
прийде вам на допомогу і 
вкаже вам шлях до Сонця.

Любов Федюкевич, 
тел.: 096-989-4030
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СВІДЧЕННЯ

ШЛЯХ ДО СОНЦЯ

Людино, тобі 
потрібен Той, 
Хто воскрес!
Сучасна людина створює все но-

віші технології для покращення свого 
життя. Якщо упродовж багатьох 
минулих століть технічного прогресу 
практично не було, то за останні сто 
років ці технології розвиваються і 
зростають у геометричній прогресії. 
Але чи все це сприяє тому, щоб людина 
стала щасливішою? Чи вона створила 
стабільний захист свого сьогодення 
завдяки інноваціям? Чи надійно 
забезпечила своє майбутнє? Не 
треба бути фахівцем, щоб прийти до 
висновку, що незважаючи на розви-
ток технологій, людина стала менш 
захищеною. Навпаки: її обурюють 
більші тривоги, людство панікує перед 
завтрашнім днем. Лікарі оголошують, 
що отримана чергова перемога над 
хворобами, але з’являються нові 
штами хвороб, вірусів, які можуть 
вбити людський організм через зви-
чайнісінький нежить, застуду, на що 
раніше не звертали уваги. Наприклад, 

у 1928 році професор Флемінг виділив 
антибіотик пеніцилін, який на початках 
мав сильний лікувальний ефект, 
якщо його вживали усього в декілька 
одиниць, а тепер той самий ефект 
досягається при вживанні мільйонами 
одиниць. І людство панічно шукає нові 
ліки, бо старі вже не допомагають, а 
хвороби розвиваються.

Людина хвалиться, що приборкала 
ті чи інші природні явища, але по 
суті своєю діяльністю і втручанням 
в природу вона порушує природній 
баланс і цим самим сама себе заганяє 
в глухий кут.

Вчені придумують нові й нові методи, 
аби продовжити роки людського життя, 
а поряд з цим ми бачимо і чуємо, скільки 
сьогодні людей вмирають від голоду, 
хвороб і війн, що постійно точаться в 
світі. Ми чуємо в новинах, як матері 
викидають своїх дітей на смітники. 
Матеріальна скрута? Таж ні! Вбивства 
дітей в утробах матерів (аборти) 
нині нараховуються мільйонами. І їх 
чинять жінки, які не такі вже й бідні. 
Не жили раніше багатше, але не було 
такого глобального розповсюдження 
абортів і інших беззаконь. Чому ж 
(знову й знову) людство опиняється в 
безвиході? Образно кажучи: наступає 
на ті ж самі граблі? Відповідь настільки 

проста, що багато хто не хоче цьому 
вірити.

Людство шукає вихід з чергового 
глухого кута, куди само себе загнало, 
тому що вперто робить свої справи 
без Бога, не прислуховуючись до 
Заповідей Ісуса Христа, які одного 
разу були передані усім людям через 
апостолів (вони записані в Біблії, а 
конкретніше – в Новому Заповіті).

Людині важливо визнати перед 
собою, що вона, незважаючи на 
всі свої досягнення, сама по собі 
безсильна змінити на краще себе 
і світ навколо. Людина думає, що 
вона страждає через матеріальну 
скруту, якісь зовнішні негаразди, але, 
насамперед, людство тяжко страждає 
через свої гріхи, пристрасті, амбіції, 
гордощі. Усе це тисне на людську 
душу непосильним тягарем.  Людина 
сама себе не може спасти, чи вийти 
з глухого кута, їй потрібен Хтось!

Але хто й що може врятувати 
людину від гріха і вічної погибелі? 
Це тільки Ісус і Його смерть і 
воскресіння.

Володимир Бобик.
Р. S. Місіонери в Пирятинському 

районі мали святкову зустріч з меш-
канцями будинку для престарілих. 

Я задав запитання стареньким: «Ко-
ли ви були молодими, ви мріяли 
народити дітей, щоб вони подбали 
про вашу старість?» І більшість із них 
сказали: «Так!» Але сьогодні усі вони 
в будинку престарілих, і я побачив сум 
в їхніх очах. Я їм пояснив, що в Біблії 
написано, що Дитя народилося нам, 
даний нам Син, щоб попіклуватися 
нами не тільки упродовж 70 або 80 
років, а й упродовж усієї вічності. Ісус 
пройшов через смерть, щоб отримати 
перемогу над усім, що пов’язане 
було з людською слабкістю, гріхом, 
прокляттям. Він воскрес, щоб дати 
нам стовідсоткову живу надію на 
наше воскресіння і життя вічне 
у блаженному Царстві Господа 
нашого Ісуса Христа. 

НЕ ЙДИ У ВІЧНІСТЬ БЕЗ ВІРИ 
В ТОГО, ХТО ВОСКРЕС!



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»! 

Адреси сайтів: www.svitle.org
www.mayakviri.com.listen

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 елект-
ронному форматі PDF (усі випуски – з 
2009 року включно).

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замо-
вити в офісі радіопередачі в Києві усі ці 
програми в аудіоформаті на СD, а також 
– деякі книги (зокрема Новий Завіт). 

Дуже просимо Вас надсилати 
на передачу «Жива надія» листи 
з вашими відгуками, свідченнями, 
замовленнями за адресою:

Ненсi Зiнчик 
радіопередача «Жива надiя» 

вул. Онискевича, 3 
м. Київ, 03115

БІЛИКИ Кобеляцького р-ну: о 12-00, 
вул. Пристанційна, 46, (біля пож. депо);

ГАДЯЧ: з 10-00, вул. Вокзальна, 1-А;
ГРАДИЗЬК: з 10-00, вул. Проектна, 23;
ГРЕБІНКА: з 14-00, вул. Є. Гребінки, 52, 

Церква «Жива надія»;
ДИКАНЬКА: з 10-00, вул. Козацька, 

11-а, Дім молитви;
ЗІНЬКІВ: з 15-00, вул. Гоголя, 33;
КАРЛІВКА: з 9-00, вул. Героїв Крут, 2 

(колишня Кірова); 
КОБЕЛЯКИ: з 9-00, вул. Касьяна 43/16 

(територія хлібозаводу);
ЛОХВИЦЯ: з 14-00 до 16-00, вул. Пе-

ремоги, 10, (бібліотека, читальний зал);
МАШІВКА: з 10-00, вул. Нестерця, 8;
МИРГОРОД: з 10-00,  вул. Гоголя, 159, 

Церква «Жива надія»; 
НОВАКИ, Лубенський р-н: з 15-00, вул. 

Щербаня, 13, Дім молитви;
ОБОЛОНЬ, Семенівський р-н: з 10-00, 

вул. Котляревського, 2, Дім молитви;
ОПІШНЯ:  з 15-00, вул. Керамологічна, 

6 (навпроти магазину «Провіант»);
ПИРЯТИН: з 9-00, пл. Героїв майдану, 

16, Дім молитви;
ПОЛТАВА: з 10-00, б-р Б. Хмельниць-

кого, 19, Церква «Нове життя»; 
РЕШЕТИЛІВКА: з 10-00, вул. Горького, 

105-А;
СЕМЕНІВКА: з 13-00, вул. Воїнів-інтер-

націоналістів, 6, Дім молитви;
ЧОРНУХИ: з 10-00, вул. Сковороди, 11;
ЧОРБІВКА:  з 10-00,  ЦЕРКВА ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ;
ШИШАКИ: з 9-00, вул. Корніліча, 27.

З а п р о ш у є м о  В а с 
відвідати церкву в 
ПОЛТАВСЬКІЙ області! 
Богослужіння відбува-

ються ЩОНЕДІЛІ за вказаною 
нижче адресою:

Запрошуємо Вас відвідати  
БОГОСЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ

м. ДОЛИНСЬКА: вул. Шевчен-
ка, 119. Ми чекаємо на Вас щонеділі 

з 9-00, щосереди та щоп’ятниці з 18-00. Ви може-
те особисто звернутися з вашими потребами і за-
питаннями до священнослужителя Церкви за тел.: 
098-26-86-015

Дорогі львів’яни та гості міста!
Вас запрошує церква 
«ЖИВА НАДІЯ»

Адреса: м. ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 1 
(напроти ст. Підзамче, поруч джерела). 
Час богослужіння: щонеділі о 10:00 

і 18:00, щовівторка і щоп’ятниці 
о 18:00. Тел.: (032) 252-28-28

Запрошуємо:

ВАС ЗАПРОШУЄ 
ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
ВЕЛИКА ПИСАРІВКА 

вул. Шевченка, 5 (навпроти хірургії)
ЧАС БОГОСЛУЖІНЬ: щонеділі 

о 10:00 та 18:00; щосереди о 18:00. 
Тел. для довідок: 099-920-5303

Отче Небесний! В ім’я  Ісуса 
Христа будь милостивий до мене, 
грішника, і прости всі мої гріхи. 
Зайди Духом Святим до мого 
серця, очисти мене від усякого 
гріха. Господи Ісусе, будь моїм 
Спасителем і Пастирем! Керуй 
надалі усім моїм життям. Я сповідую 
Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом 
Богом і Спасителем. Я вірю, що 
кров Ісуса Христа пролилася й за 
мої гріхи. Я дякую Тобі, Боже, за те, 
що чуєш мою молитву, і я з повною 
вірою приймаю спасіння в ім’я Ісуса 
Христа. Амінь.

МОЛИТВА
ПОКАЯННЯ
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Адреса: смт. БОГОРОДЧАНИ,
вул. Шевченка, 13-б. Щонеділі 
о 10 год. – загальне зібрання, 

щоп’ятниці  о 19 год. – молодіжне 
зібрання. Тел. церкви для довідок:

066-9806132, 098-7349382

ЗАПРОШУЄМО НА  БОГОСЛУЖІННЯ  
В ЦЕРКВУ ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ:
КРАСНОКУТСЬК: вул. Миру, 
164, щонеділі з 10-00, щочетверга 
з 17-00. Тел.: 096-750-1826.

МУРАФА: вул. Пролетарська, 1, 
щонеділі і щоп’ятниці з 9-00 ранку. 
Тел.: 067-908-9598.

Запрошуємо на реабі-
літацію чоловіків, за-
лежних від алкоголю та 
наркотиків. Тел.: 066-
115-0588, 096-963-6242 

Газета «ЖИВА НАДІЯ» видається 4 
рази на рік, друкується за добровільні 
пожертвування, розповсюджується 
безкоштовно. Тираж цього випуску 40 тис.

Редактор:  Андросов Геннадій  
Тел. редактора: +380685414747
E-mail: giva.nadiya@gmail.com
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ:

Геннадій  Миколайович Андро-
сов, вул. Іоанна Богослова, 44, 
м. Миргород, Полтавщина, 37600, 

Україна - Ukraine

НЕ СПІШІТЬ ГРІШИТИ, 
ПОСПІШАЙТЕ 

ПОКАЯТИСЯ ПЕРЕД 
БОГОМ У СВОЇХ ГРІХАХ!  

ПОКАЯННЯ - 
ЧУДЕСНИЙ БОЖИЙ 

ДАРУНОК ДЛЯ 
ГРІШНИКА!

 СКОРИСТАЙТЕСЯ 
НИМ СЬОГОДНІ!

БО ЗАВТРА МОЖЕ 
БУТИ НАВІКИ ПІЗНО!

ВІРА У ВОСКРЕСІННЯ 
ІСУСА ХРИСТА

«Господь мій і Бог мій!» – саме з 
таким визнанням схилився апостол 
Хома перед Ісусом, коли зустрівся з Ним 
по Його воскресінні. «Ти побачив Мене, 
тому й повірив» – дав йому відповідь 
Христос і підсумував: «Блаженні ті, 
що не бачили і повірили!» (Ів. 20:29). 
Ці слова вже стосуються сучасних 
послідовників Ісуса Христа. В народі 
є приказка, що хтось поводиться, як 
Хома невіруючий. Але ж апостол Хома 
був невіруючим усього декілька днів, а 
потім став щирим віруючим! Натомість 
нині є багато людей, які все життя пе-
ребувають у стані «хоми невіруючого», 
бо не вірять у воскреслого Ісуса 
Христа. І що найбільш парадоксально: 
виконують ті чи інші релігійні обряди, 
навіть церкву подеколи відвідують, 
і на привітання «Христос воскрес!» 
традиційно відповідають: «Воістину 
воскрес!». Коли ж їх серйозно запитати: 
«Чи справді ти віруєш, що Христос 
воскрес?», то можна почути відповідь: 
«А хто ж його знає…».

Усе наше християнство і віра сходять 
нанівець, якщо не вірити у воскресіння 
Ісуса Христа. Апостол Павло називає 
таких людей нещасними (1Кор.15:17-
19). До речі, істинний християнин вірить 
не тільки в те, що Христос воскрес, а 
чи не найголовніше – він вірить у своє 
власне майбутнє воскресіння! «Бо 
живу Я і ви жити будете!» –  таке 
запевнення дає Своїм послідовникам 
Христос (Ів.14:19). «Я – воскресіння й 
життя. Хто вірує в Мене, хоч і вмре, 
буде жити. І кожен, хто живе та хто 
вірує в Мене, повіки не вмре. ЧИ 
ТИ ВІРУЄШ В ЦЕ?» – ці слова Ісуса 
Христа сьогодні запитально лунають до 
серця кожного сучасного християнина 
(Ів.11:25-26). 

ДРУЖЕ, ЧИ ТИ ВІРУЄШ?
Запрошуємо жителів м. ВАРАШ
на богослужіння щонеділі з 10:00 
і 18:00; щосереди, щоп’ятниці 
і щосуботи з 19:00. Адреса: м. 
Вараш, буд. №1, Мікрорайон 
Північний-1. Тел.: 096-527-7299

ЦЕРКВА ХВЄП «БЛАГОДАТЬ» 

Якщо Ви потрапили у важкі жит-
тєві обставини,  маєте алкогольну чи 
наркотичну залежність, при Церкві в 
м. ПОЛТАВА діє центр реабілітації,  
де Ви отримаєте реальну допомогу. 
Звертайтеся зараз! Тел.: 096-586-
2007, Сергій Іванович, директор.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР
Полтавський регіон

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР
Харківський регіон

2. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Вул. Галицька, 203. 
Щонеділі о 10:00, щосереди о 
19:00. Тел.: 098-420-3363

3. Село СТАРИЙ ЛИСЕЦЬ
Вул.  Шевченка Нова, 21.
Щонеділі о 10:00, щосереди о 
19:00. Тел.: 067-747-0730

1. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК

Вул. Мочульського, 1 
(на Майзлях). Щонеділі 
о 10-00, щосереди 
молодіжне служіння о 
19-00. Тел.: 096-953-
8290 

ВАС ЗАПРОШУЮТЬ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ  ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ


