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

КАФЕДРА ПРОПОВІДНИКА       СТОР. 2
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У ВАШОМУ СЕРЦІ!

СВІДЧЕННЯ                                  СТОР. 5

КОЛИ ТИ БАЧИШ ЛЮДИНУ В БІДІ, НЕ 
ДУМАЙ, ЩО ЖИТТЯ ВИПРОБОВУЄ ЇЇ, 

ЦЕ БОГ ВИПРОБОВУЄ Й ТЕБЕ!
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Геннадій
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СВІДЧЕННЯ                                  СТОР. 7

Артем
ЯКИМІВ

ТЕПЕР Я ЖИВУ 
ПІД БОЖИМ 
ПОКРОВОМ!

«Надійся на Господа, роби добро, живи
на землі та зберігай істину!» 

Псалом, 36:3

РОЗДУМИ ПРО ДОБРО ТА ЗЛО
Усім відомо, що першими людьми на землі були 

Адам та Єва. Вони впали в гріх, вкусивши від дерева 
пізнання добра і зла (Бут. 2:17). Люди розмножувалися 
і, на жаль, вибирали не добро, а зло: «І бачив Господь, 
що велике розбещення людини на землі, і ввесь нахил 
думки серця її тільки зло повсякденно» (Бут. 6:5). Ми 
читаємо в Біблії, що за це людство було винищено 
водою. Врятувався тільки Ной зі своїм сімейством. Від 
нього далі почали люди знову розмножуватися. Але 
зло не зменшувалося. Бог сказав: «…бо нахил люд-
ського серця лихий від віку його молодого». Тілесна 
природа людини гріховна і тому вона більше схильна 
до зла, аніж добра. Не важко зробити висновок, 
подивившись навколо, як сильно намножилося зло, 
беззаконня, нечестя, гріхи, як занапастилася Земля 
через злі вчинки людей! Сьогодні багато людей мають 
перевернутий розум – зло називають добром...

ЯКИЙ КРИТЕРІЙ ДОБРА?
Мусить бути якийсь еталон, щоб визначити чітко: 

що є зло, а що – добро. Багато є вчителів, філософій, 
релігій, книг, які навчають добра. Але найкращий 
вказівник для цього є Слово Боже, вчення Ісуса 
Христа. Тому що прийнявши науку Христа, людина 
набуває спасіння (життя вічне). Саме в Євангелії чітко 
описані пункти, які характеризують добрі вчинки.

Свого часу фарисеї (вчителі Закону Божого в 
Ізраїлі) претендували на носіїв добра, але Христос 
суворо викрив їх, бо бачив, що їхні серця наповнені 
злом (Мт.12:34-35). Іоанн-хреститель так само 
дорікнув їм, що марно показуватися добрими про 
людське око, а варто принести гідний плід покаяння 
(Мт.3:8). Злі люди не успадкують Царства Божого.

До Христа підійшов один побожний юнак і запитав: 
«Учителю Добрий, що маю зробити я доброго, щоб 
мати життя вічне?» (Мт.19:16). Чудове питання, над 
яким варто серйозно задуматися кожній людині! 
Христос бачив, до чого приліплене серце юнака (до 
земного багатства) і дав йому пораду, що він має 
зробити. Юнак же не послухався і відійшов від Ісуса 
в смутку. Той, хто надію складає на земне багатство, 
на те, що саме йому по праву спадку належить Боже 
благословення, обманює себе. Фарисеї, юдеї думали, 
що через те, що їхній праотець Авраам, то їм нема 
за що хвилюватися. Образно кажучи, Царство Боже 
у них в кишені. Але це самоомана – батьківська віра 
не порятує, приналежність до тієї чи іншої касти 
чи національності не дає пріоритетного права на 
спасіння, успадкування Царства Божого.

ХТО Ж ДОБРИЙ?
«Ніхто не є добрий, тільки сам Бог» (Лук.18:19). 

Христос названий Добрим Пастирем, Він закликає 
Своїх учнів чинити добро, Євангеліє навчає ухилятися 
від зла й чинити добро (1Петр.3:11). Ми покликані 
Богом для того, щоб чинити добро. І водночас Христос 
наголошує, що без Нього ми не можемо чинити добро. 
Щоб робити добро і принести рясний добрий плід у 
своєму житті, важливо перебувати на істинній Лозі, 
яка є Христос: «Я – Виноградина, ви – галуззя! Хто 
в Мені перебуває, а Я в ньому, той рясно зароджує, 
бо без Мене нічого чинити не можете ви!» (Ів. 15:5).

ХТО Ж МОЖЕ СПАСТИСЯ?
Чи можна отримати спасіння (Царство Боже, 

життя вічне) через добрі справи (так би мовити – 
заслужити)? Ні. «Бо спасенні ви благодаттю через 
віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб 
ніхто не хвалився» (Єф. 2:8-9). Заслужити спасіння 
неможливо, хоч ми прикликані служити Богу. Через 
добрі справи так само отримати спасіння неможливо, 
хоч ми прикликані наполегливо робити добрі справи. 
Апостоли, почувши високі вимоги Христа до Своїх 
послідовників, дуже здивувалися і запитали: «То 
хто ж може спастися? Поглянувши на них, Ісус 
сказав: Для людей це неможливе, а для Бога все 
можливе» (Мт.19:25-26).

ІСУС ХРИСТОС – СПАСИТЕЛЬ!
Христос зі Свого боку зробив все необхідне для 

того, щоб ми отримали спасіння і відповідно – життя 
вічне. Для цього варто прийняти усім серцем слова 
Христа: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, ЩОБ КОЖЕН, ХТО ВІРУЄ В НЬОГО, 
НЕ ЗАГИНУВ, АЛЕ МАВ ЖИТТЯ ВІЧНЕ» (Ів. 3:16).

Людина не може залишатися сама по собі і мати 
гарантію свого майбуття. Варто кожному визначитися 
й обрати спасіння – тобто Ісуса Христа та святу 
Євангелію. Люди безбожні перебувають у темряві, щоб 
не виявилися їхні злі вчинки. А людина, яка кається у 
своїх злих вчинках (гріхах), шукає Бога, прагне спасіння, 
вона спішить на світло Божої правди. Її совість докоряє 
їй, і вона визнає свої злі вчинки, що зробила по своєму 
невіданню, невірству. Вона в серці своєму переживає 
кардинальну зміну і стає Божою дитиною, і надалі в 
кожному своєму земному дні вчиться робити добро, 
вже вибирає добро, відкидаючи злі вчинки. «А хто 
робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його 
виявились, бо зроблені в Бозі вони…» (Ів. 3:21).

ЩО ВИБИРАЄТЕ ВИ: ДОБРО ЧИ ЗЛО? 
ОБЕРІТЬ ІСУСА ХРИСТА, ОБЕРІТЬ ДОБРО!

Геннадій Андросов

СВЯТО ТРІЙЦІ,
НАРОДЖЕННЯ 

ЦЕРКВИ ХРИСТА
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Йшов 1919 рік. Біля старої 
графської садиби зупинився полк 
червоноармійців. Пізно ввечері 
в двері будинку постукали. Коли 
графиня відкрила двері, то 
побачила, що на порозі стояла 
дівчина в одязі медичної сестри.

— Здрастуйте, — сказала 

вона, — я випадково побачила, як 
складалися списки ворогів народу. 
Вас повинні вночі заарештувати. 
Якщо ви не втечете звідси, вас 
розстріляють.

— Куди ж я втечу? У мене двоє 
маленьких дітей, один з них хворий. 
Мене ж на першому перехресті 
зупинять.

— Я знаю, що потрібно зробити. 
Я назвуся вашим ім'ям. І тоді мене 
розстріляють замість вас, а вас 
шукати ніхто не буде.

— Навіщо ви робите це?
— Я в дитинстві дуже сильно 

захворіла. І дала обітницю Богу, що 
якщо Бог дасть мені здоров'я, то я 
присвячу себе Богу. У вісімнадцять 
років я стала послушницею 
монастиря. Потім революція, 
монастир закрили, монахинь 
розігнали. І я стала медсестрою у 
більшовиків. Однак я відчуваю, що 
свою обітницю не виконала...

— Будь ласка, прийміть мою 
пропозицію. Вам потрібніше земне 
життя, у вас є діти. Для мене 

ж життя – Христос, а смерть – 
надбання… — так сказала дівчина 
і графиня заплакала.

Пройшов рік. Медсестру 
розстріляли, а графиня з дітьми 
втекла до Франції. Ця освічена 
і красива жінка з шляхетної 
родини влаштувалася санітаркою 
в провінційний госпіталь. Їй 
пропонували хорошу роботу, 
вигідну партію для заміжжя, 
але вона відмовилася від всіх 
найпривабливіших пропозицій.

Одна французька журналістка 
взяла у неї інтерв'ю. Слова 
російської графині глибоко 
потрясли цю француженку. 

— Чому ви пішли на цю важку і 
принизливу роботу? — запитала 
журналістка.

— Одна дівчина віддала за мене 
і моїх дітей своє життя. Я знаю, що 
вона з Богом на небесах, і вона 
дивиться на мене. Я не хочу, щоб її 
кров була ціною мого егоїстичного 
щастя. Я відчуваю, що повинна 
якось відповісти на її вчинок, тому 
я вирішила продовжити її життя…

Ось ілюстрація того, що зробив 
для нас Христос.

НЕМАЄ БІЛЬШОЇ ЛЮБОВІ…
Чоловіка, який постійно терпів 

труднощі й негаразди, якось 
запитали:

— Де ж твій Бог, в якого ти так 
віриш? Чому Він не допомагає тобі?

— Він допомагає, але не так, як 
ти думаєш, — була відповідь. — Мій 
Бог бажає зробити мене сильнішим 
і, замість того, щоб змінювати умови, 
в яких я перебуваю, дає мені любов 
і терпіння, щоб переносити й долати 
всі ті труднощі, що випадають на 
мою долю.

* * *
Бог не обіцяв, що наше життя буде 

легким. Зате Він обіцяв зберегти нас 
серед випробувань і вознести Своєю 
правицею. Якщо ми довіряємо 
Йому, Він зміцнить нас Своїм 
Духом і ми сміливо пройдемо через 
будь-які труднощі з вірою, надією і 
любов’ю. Скорботи, допущені Богом, 
звеличать Його, якщо тільки ми 
перебуватимемо в Ньому.

ДЕ ТВІЙ БОГ?

Перед тим, як когось 
образити, візьми аркуш 
паперу і зіжмакай його... 
Готово? А тепер візьми й 
спробуй розгладити... 

Не виходить? Так ось, 
душа людини подібна до 
цього аркуша... Якщо ти 
один раз її поранив, вона вже 
не буде такою, як раніше. 
Перед тим, як когось 
образити, ГАРНЕНЬКО 
ПОДУМАЙ, що ти робиш.

ЗІЖМАКАНИЙ 
АРКУШ ПАПЕРУ

ДОБРО ТА ДОБРОТА
Найбільший привілей, який 

даний християнину – стати 
причиною добрих змін в 
чийомусь житті.

Живи таким життям, 
яке зробить тебе добрим 
і доброзичливим до інших 
людей, і ти будеш приємно 
здивований тим, наскільки 
щасливішим стане твоє життя.

Доброта – якість, надлишок 
якої ніколи й нікому не шкодив. 

Ти не зміниш весь світ, до-
помагаючи одній людині... Але 
твоя допомога може змінити 
весь світ однієї людини!

У людини немає можливості 
всім робити добро, але у неї 
є можливість нікому не чинити 
зла.

Привчи себе при першому 
погляді на людину завжди від 
душі бажати їй добра.

Якщо день похмурий, світи 
сам тим добром, яке маєш, і 
навколо тебе стане світліше.

Місце для добрих справ – 
всюди, час для добрих справ 
– завжди.

Немає у світі прекраснішого 
почуття, ніж відчуття, що ти 
зробив людям хоч краплю 
добра.

Доброта – мова, яку можуть 
чути глухі й бачити сліпі.

Чим більше доброти ви від-
криєте в самому собі, тим 
більше ви помітите її навколо.

Веди своє життя так, щоб 
щовечора ти міг сказати собі: 
моє життя зменшилося на 
один день, одна добра справа 
додалася...

Запитайте у себе: чи були 
ви добрі сьогодні? Зробіть 
доброту вашою щоденною 

невіддільною часткою і світ 
навколо вас зміниться на 
краще.

Роблячи добро, людина 
відчуває радість. Роблячи гріх 
– страждає. Чим більше добра 
робить людина, тим більше 
вона радіє; чим більше робить 
зла, тим сильніше страждає її 
душа.

Коли ти добрий сам – всі 
здаються добрі без винятку, 
а злий побачить тільки злість, 
добро поставивши під сумнів.

Не скаржся на холод нав-
колишнього світу, якщо сам не 
вклав в нього ні краплі тепла. 

 ВЛУЧНІ 
ВИСЛОВИ

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ЦЕРКВИ ХРИСТА! 

ТРІЙЦЯ, П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
Свято Трійці — це третє по величині 

(після Різдва й Пасхи) християнське 
свято. Трійця відзначається на п’ят-
десятий день після Великодня (тобто 
Пасхи). У цьому році Пасха припала на 
28 квітня (за Юліанським календарем). 
Таким чином, Трійця у 2019 р. в Україні 
припадає на 16 червня, неділю.

У народі Трійцю ще називають 
Зеленими Святами. Зазвичай у цей день 
прикрашають храми, будинки зеленими 
гілками дерев. Варто зауважити, що 
головний зміст свята Трійці не в зелених 
гілках (це лише релігійна традиція), а в 
іншому. Свято Трійці ще називають днем 
П’ятдесятниці, тому що на п’ятдесятий 
день після Свого воскресіння Христос 
послав на землю Духа Святого (читаємо 
Євангеліє від Луки, 24:49). Зішестя Духа 
Святого збіглося зі святом єврейської 
П’ятдесятниці невипадково. Господь 
мовби промовляє: «Ось ви мали закон 
Мойсея, тепер Я вам даю інший Закон, 
який буде написаний Духом Святим 
у ваших серцях!» Отже, головний 
зміст свята Трійці полягає в тім, що 
на учнів Ісуса Христа злинув Дух 
Святий, таким чином народилася 
Церква Христова.

На цьому б хотілося зупинитися 
докладніше.

Третя Особа Божества, Дух Святий, 
до часу спокути Сином Божим людей від 
гріхів не міг у повноті діяти на землі. Не 

тому, що був безсильний, а тому що — 
святий. А люди — грішні, відтак, по своїй 
божественній природі, святий, чистий 
Бог не міг нічого мати спільного з грішним, 
нечистим. Але завдяки жертві Ісуса 
Христа вимога справедливості Божої 
була цілком задоволена: за гріх людства 
заплачено сповна святою (безгрішною) 
кров’ю Агнця — Сина Божого. Тільки 
така ціна була спроможна задовольнити 
справедливість Божу! Через жертву 
Ісуса Христа назавжди зруйнована 
перешкода між святим Богом і грішною 
людиною. Син Божий став мостом, що 
з’єднав грішну Землю й святі Небеса. 
Завдяки Його подвигу настав чудовий 
момент, коли Дух Святий прийшов на 
землю, як провіщав про цю подію пророк 
Йоіл задовго до цього: «І буде останніми 
днями, — говорить Господь, — Я виллю 
від Духа Мого на всяке тіло...» (Біблія, 
книга Йоіля, 3:1). Ісус Христос бажав, 
щоб швидше це сталося. Перед Своїм 
вознесінням Він попередив учнів: «Не 
відлучайтеся з Єрусалима, а чекайте 
обітниці Отця, про яку ви чули від 
Мене.., ви через декілька днів будете 
охрещені Духом Святим... Ви приймете 
силу, як Дух Святий злине на вас, і ви 
будете Моїми свідками...» (Дії, 1:4,8). 
Учні Христа пішли до Єрусалима і 
чекали здійснення Божої обітниці.

«Коли ж почався день П’ятдесятниці, 
всі вони однодушно знаходилися вкупі. І 
раптово зчинився шум із неба, ніби буря 
раптова зірвалася, і переповнила ввесь 
той дім, де сиділи вони. І з’явилися їм 
язики поділені, немов би огненні, та й 
на кожному з них по одному осів. Усі 
ж вони сповнились Духом Святим, і 

почали говорити іншими мовами, як 
їм Дух промовляти давав». Ось так 
описана ця подія (зішестя Духа Святого) 
в Діях Апостолів (2 розділ, 1-4 вірші). Слід 
зазначити, що разом з апостолами 
хрещення Духом Святим отримали 
й деякі жінки, а також Марія, мати 
Ісуса (Дії, 1:14). Цей момент повністю 
перекреслює твердження деяких 
релігійників, які обожнюють Марію. 
Це була проста жінка, котра також 
потребувала Духа Святого.

Під час зішестя Духа Святого 
зчинилися «мовби буря» і був «мовби 
вогонь» — ці порівняння в межах 
людського розуму. Тому потрібно 
розуміти, що то не були фізичні явища, 
як дехто це трактує. Дух Святий з такою 
величезною силою вперше злинув на 
землю, тому й відбувся такий шум.

Коли учні прийняли Духа Святого, 
була така фізична ознака — говоріння 
іншими мовами, тобто новими мовами. 
Дух Святий використовує людські 
вуста й «тайни говорить духом» Богові 
(1Кор.14:2). Читаючи Дії Апостолів, 
ми спостерігаємо, що якраз ця ознака 
й надалі супроводжувала нових 
послідовників Христа, котрі також 
приймали Духа Святого (Дії, 8:17, 10:44-
46,11:15-16,19:2-6). За свідченнями 
очевидців під час відновлення дії Духа 
Святого в силі Дня П’ятдесятниці, по-
чинаючи з початку 20-х років XX ст., 
деякі зібрання віруючих супровод-
жувалися також і шумом «мовби вітру», 
й «мовби вогненним стовпом», що 
стояв над місцем зібрання церкви. 
Ознака говоріння іншою мовою під 
час молитви й нині супроводжує тих, 

хто повністю довіряє словам Христа й 
апостолів, переданих нам на сторінках 
Євангелії! Бог не змінюється, для Ньо-
го плин часу нічого не вартий — Він 
поза часом. На жаль, змінюються 
люди, й багато з тих, хто називають 
себе християнами, сьогодні відкидають 
подібне переживання в дусі, хоч про це 
йде мова у Новому Заповіті, зокрема це 
яскраво описано в посланні апостола 
Павла до коринфської церкви (1Кор., 14 
розділ).

Слід наголосити, що прийняття Духа 
Святого з ознакою говоріння іншими 
мовами називають хрещенням Духом 
Святим. Так зазначав Христос (Дії, 1:5). 
Ця подія повинна займати одне з чільних 
місць у житті кожного християнина, тому 
що це дає силу для успіху проповіді 
Євангелії: «Ви приймете силу, як Дух 
Святий злине на вас. І ви будете 
Моїми свідками!» Без сумніву можна 
сказати, що в День П’ятдесятниці 
утворилася Церква Христова, тому 
це свято ще можна назвати днем 
народження Церкви!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ, за браком міс-
ця на шпальтах газети неможливо 
докладно зупинитися на всіх місцях 
із Біблії, де написано про хрещення 
Духом Святим. Замало й об’ємної книги, 
щоб описати чудесні переживання, що 
супроводжували (й супроводжують!) 
Церкву Христову! Найкраще, якщо Ви 
особисто (з дитячою довірою) відкриєте 
для себе Біблію й дослідите її. Якщо 
Ви покаялися у своїх гріхах, прийняли 
водне хрещення, то День П’ятдесятниці 
може настати й у Вашому житті.

Геннадій Андросов
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Неоніла Михалинчук, Іспанія. 
Тел. +34642500946 

Мені 22 роки. Я народилась у 
багатодітній християнській сім’ї  
(с.Тоболи, Волинь, Україна). Мене 
виховували у любові та належній 
турботі. Багато милості і ласки від 
Бога я бачу упродовж свого життя, 
але, насамперед, дуже вдячна Богу за 
своїх батьків, які постійно жертвували 
собою заради того, щоб у нас, дітей, 
було все, починаючи від одягу і 
закінчуючи оплатою за навчання. 
Великий привілей – народитися в 
сім’ї, де батьки знають істинного Бога 
і служать Йому.

З дитинства батьки виховували нас 
згідно з християнськими принципами і 
цінностями. Саме батьки прищепили 
мені живу віру в Бога. Я повірила не 
тому, що мама й тато вірять, а тому що 
Господь подарував мені життя і зберіг 
життя моїй мамі, коли вона мене 

народжувала, а для неї це було ой як 
нелегко. Також від самого дитинства я 
бачила, як Бог відповідає на мої щирі 
(по дитячому прості) молитви. Я не 
просто вірю, що Бог є, а бачу, що Він 
завжди зі мною…

Життя швидко плинуло, йшли роки, 
і я час від часу задавала собі питання: 
«Ким я хочу бути у майбутньому? 
Чим буду займатись?» Я завжди 
прагнула до самостійності, хотіла, 
щоб не батьки витрачалися на мене, 
а я могла їм допомагати. Якось у 9 
класі ми писали твір-роздум на тему: 
«Ким ти хочеш бути у майбутньому?» 
Саме тоді я зрозуміла, що хочу 
бути місіонеркою. Раніше я багато 
чула за цих людей, читала книги, 
дивилась фільми, де місіонери навіть 
жертвували своїм життям заради того, 
щоб донести грішникам євангельську 
вістку про спасіння в Ісусі Христі. І я 
поставила собі питання: «Чи люблю я 
Бога настільки сильно, як вони?»

Моя мама знала про моє бажання 
і завжди мене у цьому підтримувала. 
Я роздумувала про це десь протягом 
року. Бог постійно торкався мого серця 
і говорив до мене через проповідників, 
на різних християнських конферен-
ціях, де виступали з промовами мі-
сіонери й свідчили про своє життя та 
працю. Бажання стати місіонеркою 
у мене зростало, але ще щось мене 
стримувало від рішучих дій. Коли моя 
однокласниця, якій я свідчила про 
живого Бога, покаялась, я зрозуміла, 
що Бог хоче від мене чогось більшого, 
аніж простого ходіння до церкви, співу 
чи декламування віршів.

У тій місцевості, де я проживала, 
трудились місіонери й мені не один 

раз випадала можливість спробувати 
себе у справі євангелізації, навіть 
без належної підготовки. Мені це 
припало до душі й подобалось. Але 
я розуміла, що мені не вистачає 
знань. Тоді я вирішила піти навчатись 
у місіонерську школу міста Києва, 
і це бажання було великим, але 
сміливості та відваги зробити рішучий 
крок чомусь не вистачало. З’явились 
зневіра, сумніви та страх: «Чи зможу 
я? А може це не моє?» І тоді я знову 
почала себе запитувати: «А для чого 
я взагалі живу? Яке моє призначення 
на цій землі?» Завдяки підтримці моїх 
батьків та друзів, їхніх мудрих порад, 
я знайшла у собі сили й переборола ці 
страхи та відбила всі стріли лукавого, 
і ще раз побачила та переконалась у 
тому, що це не просто моє бажання 
чи мрія, це моє покликання, і Сам 
Бог мене закликає стати місіонеркою. 
І я нарешті відважилася подати 
заявку на навчання в місіонерську 
школу. Після її закінчення я поїхала 
в Іспанію. Тут Бог дав мені пізнати 
радість від того, що я роблю для 
збудування Його Церкви, довірив мені 
служіння, про яке я давно мріяла. В 
помісній україномовній церкві міста 
Севільї я проводжу біблійні заняття 
з підлітками, співаю в церкві, пишу й 
декламую вірші для слави Божої.

Саме в Іспанії я познайомилась 
з багатьма українцями, які приїхали 
в Іспанію мовби на заробітки, але 
з точки зору вічності я вбачаю їхній 
приїзд сюди, щоб тут вони пізнали 
любов Божу. Одне моє знайомство 
було з дівчиною, якій усього 16 років, 
вона була атеїсткою і не вірила в 
Бога, не отримувала радості від 

життя, була нещасною. Я думаю, що 
наша зустріч була не тільки для того, 
щоб вона дізналася про Бога, а й для 
мене ця зустріч послужила чималим 
натхненням для подальшої праці 
місіонерки. Ця дівчина прийняла Ісуса 
у своє серце, зараз ми з нею найкращі 
подруги.

Вже проминуло два роки мого 
перебування в Іспанії. Як чудово 
усвідомлювати, що ти саме там, 
де тебе хоче бачити Господь. Хоч 
і тут доводиться переживати певні 
труднощі, але я знаю, що Бог вірний 
Своєму Слову і тих, хто вірний Йому, 
Він ніколи не залишить: «ВІРНИЙ 
ТОЙ, ХТО ВАС КЛИЧЕ, ВІН І ВЧИНИТЬ 
ОТЕ!» (1 Солунян, 5:24). 

Бачу, що не слід після першої 
поразки опускати руки, допускати 
у своє серце невірство, а потрібно 
йти вперед, відкидаючи усі сумніви, 
які призводять до поразки. Якщо 
проблема у вас, переборіть себе, 
свій характер і виправдайте довіру 
Бога, щоб Його не підвести. Хочу 
виправдати те служіння, до якого 
мене прикликав Господь.

Я дякую моєму Небесному Татові 
за ту чудову дорогу, що Він приготував 
переді мною. Я живу і переконуюсь, 
що Божі плани на моє життя набагато 
кращі за мої. Коли я дивлюсь на 
місіонерів, які трудяться, жертвують 
собою, то ставлю питання: «А якби 
кожен відгукнувся на цей поклик 
Христа і поніс вістку про спасіння 
для інших?» Хочу звернутись до 
молоді: ідіть і трудіться на Божій ниві 
й нічого не бійтеся. Роботи вистачить 
усім! Господь чекає саме на вас! 
«І промовив до них: Хоч жниво 
велике, та робітників мало; тож 
благайте Господаря жнива, щоб 
робітників вислав на жниво Своє» 
(Євангеліє від Луки, 10:2).

ПОКЛИКАННЯ БУТИ МІСІОНЕРКОЮ!

Молодий студент вийшов на про-
гулянку зі своїм викладачем. Під час 
прогулянки на іншому боці вулиці сту-
дент побачив стару пару взуття, яка, 
мабуть, належала бідному селянинові, 
який працював неподалік в полі і вже 
закінчував свою роботу.

Студент сказав професору:
— Давай пожартуємо над цим селя-

нином. Ми сховаємо його взуття і бу-
демо таємно спостерігати, що він буде 
робити.

Професор йому відповів: 
— Юначе, ніколи не жартуй над чу-

жим горем і бідою. Але оскільки ти ба-
гатий, то можеш отримати задоволен-
ня від наступного – поклади по одній 
золотій монеті в кожен черевик, а 
потім ми з тобою сховаємося за куща-
ми і будемо спостерігати його реакцію.

Студент так і зробив, і вони обидва 
сховалися за найближчими кущами. 
Селянин закінчив свою роботу і неза-
баром прийшов з поля на те місце, де 

він залишив своє взуття і верхній одяг.
Поки він взувався, відчув, що щось 

є в його черевику. Спочатку подумав, 
що камінь, але скоро зрозумів, що це 
золота монета. Він здивувався, поба-
чивши золоту монету, подивився нав-
коло і деякий час перебував в задумі. 
Знову подивився навколо себе, але 
нікого не побачив. Поклав монету в ки-
шеню і почав взувати інший черевик, 
але на свій подив знайшов і там золо-
ту монету.

Раптово він розчулився, впав на 
коліна, підняв голову до неба і почав 
молитися і дякувати.

У своїй молитві він згадав важко 
хвору дружину, дітей, яким нічого їсти, 
а зараз, завдяки невидимій руці, яка 
йому дала монети, вони врешті-решт 
будуть врятовані.

Студент стояв глибоко вражений, 
його очі були повні сліз. Професор 
його запитав:

— Якби ти пожартував так, як хотів, 
чи був би ти тоді щасливіший, ніж за-
раз?

Юнак відповів:
— Професоре, ви мені дали урок, 

який я ніколи не забуду! Зараз я 
розумію слова, які не розумів раніше: 
«Більше благословенний той, хто 
дає, ніж той, хто отримує!» Тому, 
якщо хочеш зробити добро, поспішай 
зробити його і не будеш шкодувати. 
Чини згідно своєї совісті і не звертай зі 
шляху моральних цінностей.

«ЗОЛОТІ ЧЕРЕВИКИ»

Нижче приведені декілька 
цитат із Нового Завіту, які 
звернені до християн – учнів 
Ісуса Христа, які повинні у 
своєму житті і щоденних 
вчинках керуватися саме Новим 
Завітом Господа Ісуса Христа. 
Божественний вчитель Христос 
заповідає Своїм учням робити 
добро. Ви вважаєте себе 
християнином? У такому 
разі перевірте себе – ЧИ ВИ 
ВІДПОВІДАЄТЕ КОЖНОМУ 
ВІРШУ НИЖЧЕ? 

«…ми створені в Христі Ісусі 
для добрих діл, які наперед 
приготував Бог для нас, щоб ми їх 
виконували» (Єф. 2:10)

«Так і ви, коли зробите все 
вам наказане, то кажіть: Ми – 
нікчемні раби, бо зробили лиш 
те, що повинні були зробити!» 
(Луки,17:10)

«Глядіть, щоб ніхто нікому не 
віддавав злом за зло, але завжди 
дбайте про добро один для 
одного й для всіх!» (1 Сол.5:15)

«Тож поки маємо час, робімо 
добро для всіх, найперше для 
тих, які рідні у вірі» (Гал. 6:10)

«Хай кожний дбає не (тільки) 
про себе, але й про ближнього!» 
(Флп. 2:4).

«Так нехай світить перед 
людьми ваше світло, щоб вони, 
побачивши ваші добрі вчинки, 
прославляли вашого Отця, що на 
небі» (Мт. 5:16)

«Улюблений, не наслідуй зло, 
але добро. Хто робить добро, 
той від Бога, а хто робить зло, не 
бачив Бога!» (3 Ів.1:11)

«Не будь переможений злом, 
але перемагай зло добром!» 
(Рим. 12:21)

«Ухиляйся від злого та добро 
чини, шукай миру й женися за 
ним! (1 Петр.3:11)

«…коли терпите й переносите, 
роблячи добро, це любе Богові» (1 
Петр. 2:19)

«Отже, хто знає, як робити 
добро, і не робить, той чинить 
гріх» (Як. 4:17)

«Благаємо Бога, щоб ви не 
робили ніякого зла!» (2 Кор.13:7)

«НАВЧІТЬСЯ РОБИТИ 
ДОБРО…» (Іс.1:17)
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Доктор Марк – відомий фахівець в 
галузі онкології. Одного разу він збирався 
на дуже важливу конференцію в інше 
місто, де його повинні були нагородити 
премією в галузі медичних досліджень. 
Він дуже хвилювався, тому що на цій 
конференції повинні були оцінити його 
багаторічні труди.

Однак, через дві години після того, як 
злетів літак, сталася аварійна посадка в 
найближчому аеропорту через технічну 
неполадку. Доктор боявся не встигнути, 
тому орендував авто і поїхав сам у місто, 
де мала проходити конференція.

Однак, незабаром після того, як 
він виїхав, зіпсувалася погода. Через 
сильний дощ він не туди завернув. 
Після двох годин безрезультатної  
їзди він зрозумів, що заблукав. Через 
деякий час, він, нарешті, натрапив на 
маленький старий будинок. Він вийшов з 
авто і постукав у двері. Двері відчинила 
жінка. Марк пояснив їй усе і попросив 
скористатися її телефоном. Однак жінка 
сказала, що у неї нема телефону, але він 
може зайти й почекати, поки погода не 

покращиться.
Голодний, мокрий і втомлений лікар 

прийняв її люб’язну пропозицію й 
увійшов. Дама подала йому гарячий чай 
та сказала, що він може приєднатися до 
її молитви. Лікар посміхнувся і сказав, 
що він вірить тільки в працьовитість.

Сидячи за столом, лікар спостерігав за 
жінкою в тьмяному світлі свічок, як вона 
молилася поруч з дитячим ліжечком.

Лікар зрозумів, що жінка потребує 
допомоги, тому, коли вона закінчила 
молитву, запитав її, що саме вона хоче від 
Бога і невже вона думає, що Бог колись 
почує її благання. Потім він запитав про 
маленьку дитину в ліжечку, біля якої вона 
молилася. Жінка сумно посміхнулася і 
сказала, що дитина в ліжечку – це її син, 
який страждає від рідкісної форми раку. 
І тільки один лікар може вилікувати його, 
але у неї немає грошей, щоб дозволити 
собі це, і крім того, той лікар живе далеко 
– в іншому місті. Вона сказала, що Бог 
досі не відповів на її молитву, але вона 
знає, що Він допоможе їй і ніщо не 
зламає її віру.

Збентежений лікар втратив дар мови, 
а сльози застелили його зір. Він пригадав 
все, що з ним сьогодні трапилося: 
несправність літака, проливний дощ, 
через який він збився зі шляху... І все 
це сталося через те, що Бог не просто 
відповідав на молитву жінки, а давав і 
йому шанс вийти з матеріального світу й 
допомогти бідним людям, у яких немає 
нічого, крім молитви.
Завжди будьте готові зробити те, 

що Бог приготував для вас. 

МОЛИТВА ПРАВЕДНИКА МАЄ ВЕЛИКУ СИЛУ! 

У великому місті Чикаго, в одну 
холодну, темну ніч була сильна 
заметіль. Маленький хлопчик 
продавав газети на розі, люди 
ігнорували його. Він так замерз, 
що не намагався продати бага-
то газет. Хлопчик підійшов до 
поліцая на розі вулиць і сказав: 
«Містере, ви не знаєте, де бідний 
хлопчик може знайти тепле 
місце, щоб переночувати? Бачте, 
я сплю в коробці в провулку за 
рогом, і вночі там жахливо холод-
но. Звичайно, було б добре мати 
тепле місце для відпочинку».

Поліцай подивився на малень-
кого хлопчика і сказав: «Іди вули-
цею, побачиш великий білий бу-
динок, постукай у двері. Коли тобі 
відкриють, ти просто скажи «Івана, 
3:16», і тебе впустять в дім».

Так хлопчик і зробив, він 
підійшов до дверей і постукав, і 
дама відповіла. Він підняв очі й 

сказав: «Івана, три шістнадцять».
Леді сказала: «Заходь, синку».
Вона забрала його і посадила 

в крісло перед величезним старо-
винним каміном, і пішла. Деякий 
час він сидів і думав про себе: 
«Івана 3:16... Я не розумію, але я 
впевнений, що сьогодні буду спа-
ти в теплі».

Пізніше вона повернулася і 
спитала його: «Ви голодні?»

Він сказав: «Ну, трохи, я не їв 
пару днів, і, напевно, я міг би тро-
хи перекусити».

Дама відвела його на кухню і 
посадила за стіл, повний чудової 
їжі. Він їв і їв, поки не наївся.

Потім він подумав про себе: 
«Івана 3:16... Я цього не розумію, 
але я впевнений, що голодний 
хлопчик тепер ситий».

Вона відвела його наверх, у 
ванну кімнату. Величезна біла 
ванна була наповнена теплою 
водою, і він викупався. Коли 
хлопчик сидів у ванній, він по-
думав про себе: «Івана 3:16... 
Я точно цього не розумію, але я 
впевнений, що брудний хлопчик 
тепер чистий». У нього ще ніколи 
в житті не було справжньої ванни.

Леді увійшла і відвела його в 
кімнату і поклала у велике ста-
ре ліжко, накрила його теплою 
ковдрою і поцілувала його, по-
бажавши на добраніч, і погасила 
вогні. Коли він лежав у темряві й 
дивився з вікна на сніг, що поволі 
падав в цю холодну ніч, то по-
думав про себе: «Івана 3:16... Я 
цього не розумію, але я впевне-
ний, що втомлений хлопчик до-
бре відпочине!».

На наступний ранок жінка по-

вернулася і знову відвела його 
до того ж великого столу, повного 
їжі. Після того, як він поїв, вона 
відвела його до старого крісла 
перед каміном, і вона взяла вели-
ку стару Біблію і сіла перед ним. 
Дама уважно подивилася на ньо-
го і запитала: «Ви розумієте, що 
значить Івана 3:16?»

Він сказав: «Ні, мем, я цього 
не знаю. Вперше я почув про це 
минулої ночі, коли поліцай сказав 
мені ці слова».

Вона відкрила Біблію і почала 
пояснювати Євангеліє від Івана, 
3:16. Вона розповіла йому про 
Ісуса… Прямо перед цим вели-
ким старим каміном маленький 
хлопчик віддав своє серце і жит-
тя Ісусу. Він сидів і думав: «Івана 
3:16, я не розумію цього, але я 
впевнений, що загублений хлоп-
чик тепер знайшовся і відчуває 
себе у повній безпеці».

Р.S. Знаєте, повинен зізнатися, 
я теж не розумію... як Бог хотів 
послати Свого Сина помирати за 
мене і як Ісус погодився зробити 
таке. Я теж цього не розумію ... 
але я впевнений, що життя варте 
того, щоб жити.

«Так бо Бог полюбив світ, що 
дав Сина Свого Єдинородного, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
згинув, але мав життя вічне. Бо 
Бог не послав Свого Сина на світ, 
щоб Він світ засудив, але щоб че-
рез Нього світ спасся. Хто вірує в 
Нього, не буде засуджений; хто ж 
не вірує, той вже засуджений, що 
не повірив в Ім’я Єдинородного 
Сина Божого» (Івана 3:16-18).

Автор невідомий

 «ХТО БІДНОМУ ДАЄ, ТОЙ 
ЗЛИДНІВ НЕ ЗАЗНАЄ; ХТО Ж 

ЗАКРИВАЄ СВОЇ ОЧІ, ТОЙ 
МАТИМЕ ПРОКЛЬОНІВ СИЛУ»

Біблія, Приповістки, 28:27

— Мудрий старче, я не 
розумію: приходиш до бідняка 
– він привітний і допомагає, як 

може, приходиш до багатія – 
він нікого не бачить. Невже це 
тільки через гроші?

— Виглянь у вікно. Що ти 
бачиш?

— Жінку з дитиною, віз, що 
їде на базар…

— Добре. А тепер подивись у 
дзеркало. Що ти там бачиш?

— Ну, що я там можу бачити? 
Тільки себе самого.

— Так ось: вікно зі скла і 
дзеркало зі скла. Варто тільки 
додати трохи срібла – і вже 
бачиш тільки себе.

ПРИТЧА ПРО ДЗЕРКАЛО

ВІДПОВІДЬ 
БОГА

Одного разу на вулиці чоловік 
побачив голу дитину. Вона 
хотіла їсти і тремтіла від холоду. 
Чоловік розлютився і звернувся 

до Бога: «Чому Ти дозволяєш 
це? Чому Ти нічого не робиш?» 
Бог нічого не відповів. Але вночі 
несподівано до нього пролунав 
Божий голос: «Я дещо зробив. 
Я створив тебе».

«Тож тому, поки маємо 
час,  усім робімо добро…»  
(Галатів, 6:10).

«Бо суд немилосердний 
для того, хто не чинить 
милосердя» (Якова, 2:13).

* * *
«Отож, хто знає, як 

чинити добро, та не 
чинить, той має гріх!»  

Якова, 4:17

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.



ене звати Мирослава. Хочу 
поділитись свідченням про 

те, як Бог привів мене до церкви, як я 
покаялась. 

Народилась я в сім’ї, яка в Бога не 
вірила. Нас, дітей, четверо: старший 
брат, я і дві сестри. Тато був майстром 
на всі руки: і техніку полагодить, і 
трактори сам майстрував, і меблі 
робив. Його наймали люди до себе на 
роботу, але платили за роботу чаркою 
горілки, а не грошима. Тому вдома 
починались сварки, непорозуміння 
і з часом тато геть спився. Мама 
нас вигляділа, вивчила, дала гарне 
виховання.

Моя бабуся Люкерія, яка жила 
в сусідньому селі, ходила до пра-
вославної церкви пішки – аж в сусіднє 
село. В дитинстві ми часто на свята 
ходили в гості до бабусі і я з нею 
ходила пішки до церкви. Бабуся була 
богобоязливою і дотримувалась всьо-
го, що вчив священик в церкві. Вона 
знала Біблію, хоч не вміла читати. 
Саме вона й прищепила мені в 
дитинстві потяг до богошукання. У неї 
було своїх 13 дітей.

Бабуся мені розповіла, що Бог є 
Дух, і Він знає всі мої думки. І я часто 
молилась до Бога подумки. І Бог чув 
мене!

У підлітковому віці я стала частіше 
молитись. У нас на вулиці було багато 
віруючих. І в сусідньому будинку 
збирались віруючі на служіння, 
пізніше вони побудували молитовний 
дім на іншій вулиці. Я згадую, як мені 
хотілося потрапити до них на служіння 
і побачити, як вони моляться. Я 
заглядала у вікна, але всередину 
боялась заходити. Першопричиною 

мого страху було те, що я вважала 
себе православною християнкою. 
Помилково думала, що у Домі молитви 
збираються люди якоїсь іншої (не 
нашої) віри. Хоч тепер розумію, що 
Біблія у всіх одна, усі ми – християни, 
тільки різниця буває в порядку служінь 
і не всі однаково розуміють Біблію. 
Друга причина: мене в Дім молитви 
ніхто не запрошував, і я не знала, які 
саме обряди треба виконувати у них 
на служінні.

Але Бог працював у моєму серці. 
Пам’ятаю, як я молилася Богові, 
щоб допоміг мені написати тяжку 
контрольну роботу з алгебри. І відразу 
після молитви мені ніби хтось голову 
повернув вбік. А там на стіні формули. 
Я зрозуміла що до чого, і підставила 
цифри під ті формули. Мені одній з 
усього класу поставили добру оцінку. 
Я пам’ятаю, як я свідчила віруючим 
дітям з класу, що це Бог мені допоміг, 
але вони мені не повірили. Бо 
вважали, що я Бога не знаю. Я була 
дуже здивована, що вони віруючі й не 
повірили в те, що це Бог зробив чудо. 
Але це дало впевненість мені самій, 
що Бог мене чує.

Я почала мріяти про власну Біблію. 
Одного разу дивилась по телевізору 
якусь християнську передачу. Там 
розповідали про Бога і всі вони були 
такі радісні. І я подумки помолилась, 
що хочу бути такою ж віруючою, такою 
ж веселою, не закомплексованою. 
В кінці передачі була адреса, яку 
я швидко переписала. І написала 
туди листа. Через декілька місяців 
мені прийшла бандероль, там була 
моя перша Біблія і християнська 
література. Мені було тоді 14 років. 

Потім я вступила в училище 
(м.Рівне). На другому курсі нас 
відправили в колгосп – аж на два 
тижні. І там я побачила однокурсника, 
який дуже змінився. На 1 курсі він 
був грубий до дівчат, а тут підносив 
відра, допомагав. Мене це зачепило, 
і я стала в нього випитувати, чому він 
так змінився. Він і розповів мені, як він 
покаявся, як Бог торкнувся його серця, 
як Бог допомагає йому змінюватись 
на краще. Я сказала, що також хочу 
покаятись, але боюсь того, що я 
покаюсь, але ж я знаю свої недоліки й 
знову буду грішити. То нащо каятись? 
А він пояснив, що потім Дух Святий 
буде допомагати мені змінюватись, 
що це не так тяжко, як здається. Також 

він пояснив, що я можу покаятись 
на будь-якому місці, прямо у своїй 
кімнаті. Коли всі інші підлітки ввечері 
йшли на дискотеку, я йшла до нього 
в кімнату, і ми розмовляли про Бога. 
А в нього в кімнаті сидів хлопець, 
наш одногрупник, який заїкався, він 
не ходив на дискотеку. То він був 
слухачем наших розмов і пізніше 
покаявся. 

У кімнаті нас було 8 дівчат, мені 
хотілося впасти на коліна й молитися, 
покаятись в гріхах, але я соромилась, 
тому знову молилась тихенько собі… 

Коли ми приїхали з колгоспу, я 
дуже хотіла покаятись так, як мій 
одногрупник, в церкві перед усіма. 
Але він поїхав на християнську 
конференцію, і я не змогла з ним 
піти на служіння. А я в кімнаті жила 
з дівчиною, яка була членом Церкви 
Святої Трійці (м. Рівне). І тут вона 
збирається на служіння, а я їй кажу: 
мені терміново треба покаятись, бо 
якщо я відкладу це на потім, то диявол 
у мене вкраде це бажання. Вона 
здивувалася, що зі мною робиться 
й запросила мене на служіння. І тут 
я почала вагатись, адже у мене був 
не такий одяг, хусточки нема, але 
врешті я наважилась, і ми поїхали. 
І тут перед служінням я згадала, що 
поряд живе моя подружка. Ми до неї 
заїхали, і я почала її вмовляти піти 
зі мною на служіння. І вона почала 
так само вагатись. То їй немає в що 
вдягнутись, то хусточки нема, то у неї 
нігті нафарбовані, потім вона казала, 
що нас туди не пустять, та й врешті-
решт кіно йде, «Санта Барбара». Ми 
довго її вмовляли й вона нарешті 
погодилася. На служінні ми сиділи 
в самому кінці залу. Після служіння 
почався заклик до покаяння. Це треба 
було бачити.

У мене серце випадало від стукоту, 
проповідник каже, хто хоче покаятись 
– підніміть руку. А я молюсь в серці до 
Бога, так хочу покаятись. Але я перша 
руку не підніму, бо я не знаю обрядів, 
що треба робити, як хреститись по 
їхньому, яку ікону цілувати, чи ні. Я не 
знала, що потрібно казати в молитві. 
Тож почала про себе молитися: 
«Боже, нехай хтось підніме руку, і я 
тоді також покаюсь, вийду вперед». 

А тут ніхто не піднімає руку, а 
заклик йде. І проповідник каже, що 
знає, що тут є люди, яким треба 
покаятись, підніміть руку. А я 

вимолюю у Бога, щоб ще хтось 
покаявся, і я відразу тоді підніму руку. 
І тут руку підняв якийсь мужчина, і 
я кулею за ним вискочила наперед. 
Поки ми стояли на колінах, молились, 
я відчула, що хтось біля мене став, 
я глянула, а це подружка стоїть на 
колінах і кається, і плаче. То діяв Дух 
Святий.

Подружка після служіння вся 
на емоціях: і плакала, і сміялась, і 
говорила, який тягар спав з її душі 
і яка вона щаслива. А я нічого не 
відчувала. Пізніше усвідомила, що 
насправді я покаялась ще в колгоспі, 
на ліжку в кімнаті, я тоді явно 
пережила присутність Духа Святого. 
Просто я думала, що це обов’язковий 
обряд в церкві, що треба виходити 
наперед і при всіх каятись.

Це був 1993 рік… Тоді Дух Святий 
сильно діяв, багато хто наверталися 
до живого Бога. Була духовна спрага. 
У нашій групі покаялась староста 
групи, і той хлопчина, про якого я вище 
розповідала, ходив з нами до церкви. 
Тепер він одружений, має двох діток. 
А наша староста вийшла пізніше 
заміж, всиновила 8 дітей, і потім в 
них народилась ще й своя донечка. 
Через три роки я вийшла заміж за 
християнина і тепер ми маємо 5 діток 
в щасливому шлюбі. Але це окрема 
(не менш цікава) історія...

Мирослава Євпат, 
с. Дерть, Рівненщина, 

тел. 098-264-5091.
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ЦЕ НЕ НАГОРОДА 

ДЛЯ ПРАВЕДНИКА,

ЦЕ ПОДАРУНОК 

ДЛЯ ГРІШНИКА

СПАСIННЯ – 

«БОГ ПОЧУВ МОЇ ДИТЯЧІ МОЛИТВИ…» 

М

ПРОСТІШИМ,

ДО НЬОГО ІНСТРУКЦІЮ

ЖИТТЯ СТАНЕ

ЯКЩО ПРОЧИТАТИ 



ЩОБ В НАШИХ РУКАХ ОПИНИВСЯ ЦІЛИЙ СВІТ, 

ТРЕБА ВСЬОГО ЛИШЕ ПЕРЕСТАТИ СТИСКАТИ 
КУЛАКИ Й РОЗКРИТИ ДОЛОНІ...
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На початку навчального 
року керівничка шостого 
класу стояла перед своїми 
колишніми п’ятикласниками. 
Вона глянула на своїх дітей і 
сказала, що всіх їх однаково 
любить і рада бачити. Це 
було великою брехнею, 
тому що за однією з 
передніх парт, зіщулившись 
у грудочку, сидів хлопчик, 
якого вчителька не любила.

Вона познайомилася 
з ним так, як і з усіма 
своїми учнями, в минулому 
навчальному році. Ще тоді 
вона помітила, що він не 
грає з однокласниками, 
одягнений в брудний одяг 
і пахне так, ніби ніколи не 
мився.

Згодом ставлення вчи-

тельки до цього учня 
ставало все гіршим і дійшло 
до того, що їй хотілося 
покреслити всі його письмові 
роботи червоним і поставити 
одиницю.

Одного разу завуч школи 
попросив проаналізувати 
характеристики на всіх учнів 
з початку навчання їх у 
школі, і вчителька поставила 
справу нелюбого учня в 
самий кінець. Коли ж вона, 
нарешті, дійшла до нього і 
знехотя почала вивчати його 
щорічні характеристики, то 
була приголомшена.

Вчителька, яка вела 
хлопчика в першому класі, 
писала: «Це блискуча 
дитина, з променистою 
усмішкою. Робить домашні 

завдання чисто та акуратно. 
Одне задоволення пере-
бувати поруч з ним».

За другий клас вчителька 
написала про нього: «Це 
чудовий учень, якого 
цінують його товариші, але 
у нього проблеми в сім’ї: 
його мама невиліковно 
хвора, і його життя вдома, 
мабуть, суцільна боротьба зі 
смертю».

У характеристиці за тре-
тій клас було зазначено:  
«Смерть матері дуже сильно 
вдарила по ньому. Він 
тримається з усіх сил, але 
його батько не виявляє до 
нього інтересу, і його життя 
вдома скоро може вплинути 
на його навчання, якщо 
нічого не зробити».

За четвертий клас було 
записано так: «Хлопчик 
необов’язковий, не проявляє 
інтересу до навчання, майже 
не має друзів і часто засинає 
прямо в класі».

Після прочитання харак-
теристик вчительці стало 
дуже соромно. Вона відчула 
себе ще гірше, коли на 
свято учні принесли їй 
подарунки, загорнуті в 
блискучий подарунковий 
папір з бантами. Подарунок 
її нелюбимого учня був 
загорнутий в газету. Деякі 
діти стали сміятися, коли 

Метью Робісон (Matthew Stanford Ro-
bison) народився 23 вересня 1988 року 
в християнській сім’ї Ернеста і Аніки 
Робісон. При народженні хлопчика лікарі 
повідомили батькам страшну новину 
про те, що їхній син народився з важкою 
патологією дихальних органів. Прогноз 
лікарів був невтішний: хлопчик після 
народження проживе всього кілька годин. 
Батьки не погоджувалися з таким вироком і 
ревно молилися, просячи Бога продовжити 
життя їхнього синочка…

Передбачення лікарів не справдилися, 
тому після декількох днів, проведених 
в госпіталі, батьки забрали свого сина 
додому. Дарма що Метью був майже 
сліпим, паралізованим від шиї й нижче, 
майже не міг розмовляти, він був великою 
радістю і натхненням для своїх люблячих 
батьків. Їхнє життя назавжди змінилося 
завдяки його присутності. 

Метью був борцем. Він жив життя, 
повне любові та радості. Його батьки мали 
привілей провести з ним на землі неповних 
11 років, і всі, хто знали його, дивувалися 
життєвій стійкості хлопчика, наперекір 
нелюдським стражданням. Метью надихав 
усіх, хто його знав.

21 лютого 1999 року, серце 11-річного 
Метью Робісона перестало битися. 
Він звільнився від тілесного тягаря і 
попрямував в обійми Небесного Отця. 
Метью відійшов у кращий світ, де він 
заспокоївся від горя і проблем, з якими він 
зіткнувся в цьому земному житті. Церква, 
де відбувалося похоронне служіння 
Метью, була переповнена…

У 2000 році батько Метью, Ернест, на 
могилі свого сина поставив пам’ятник, 
що зображає хлопчика, який встає з 
інвалідного візка. Батько хотів показати, 
як його син вистрибує з земних обмежень і 
простягається в небеса...

Чутка про незвичайний надгробок 
миттєво поширилася по країні, і мільйони 
туристів побували в Солт-Лейк-Сіті, щоб 
подивитися на статую хлопчика, який 
встає з інвалідного візка.

Його могила, як і мріяв батько Ернест, 
стала місцем надії для багатьох людей, що 
зіштовхуються з подібними труднощами.

На надгробку написано: «Одного разу 
душі всіх праведних людей увійдуть 
в істинний спокій, який називається 
раєм. Там усі стражденні люди навіки 
заспокояться від страждань і горя».

ТЕПЕР Я ВІЛЬНИЙ!

«НЕЛЮБИМИЙ» УЧЕНЬ вчителька вийняла з цього 
згортка браслет, в якому 
бракувало кількох каменів і 
флакончик духів, заповнений на 
чверть.

Але вчителька придушила 
сміх у класі, вигукнувши:

— О, який гарний браслет! — 
і, відкривши флакон, побризкала 
трохи духів на зап’ясті.

У цей день хлопчик за-
тримався після уроків, підійшов 
до вчительки і сказав:

— Сьогодні ви пахнете так, як 
пахла моя мама.

Коли він пішов, вона довго 
плакала. З цього дня вона від-
мовилася викладати тільки 
літературу, письмо і математику 
і почала вчити дітей добру, 
співчуттю.

Через якийсь час такого 
навчання нелюбимий учень 
став повертатися до життя. І 
чим більше його мотивувала 
вчителька, тим краще він 
відповідав. В кінці навчального 
року він перетворився в одного 
з найкращих учнів.

Попри те, що вчителька по-
вторювала, що любить усіх 
учнів однаково, насправді 
ж вона цінувала і любила 
тільки його. Через рік, коли 
вона працювала вже з іншими 
учнями, вона знайшла під 
дверима навчального класу 
записку, де хлопчик писав, що 
вона найкраща з усіх вчителів, 
які у нього були за все життя.

Минуло ще п’ять років, перш 
ніж вона отримала ще один лист 
від свого колишнього учня; він 
розповідав, що закінчив коледж 
і зайняв за оцінками третє місце 
в класі, і що вона продовжує 
бути кращою вчителькою в його 
житті.

Минуло ще чотири роки, 
і вчителька отримала лист, 
де її учень писав, що, попри 
всі труднощі, скоро закінчує 
університет з найкращими 
оцін-ками, і підтвердив, що 
вона до сих пір є найкращою 
вчителькою, яка була у нього в 
житті.

Через чотири роки надійшов 
ще один лист. Цього разу він 
писав, що після закінчення 
університету вирішив підвищити 
рівень своїх знань. Тепер перед 
його ім’ям і прізвищем стояло 
слово доктор. І в цьому листі 
він писав, що вона найкраща з 
усіх вчителів, які були у нього в 
житті.

Час йшов. В одному зі 
своїх листів він розповідав, 
що познайомився з однією 
дівчиною й одружується з нею, 
що його батько помер два роки 
тому, і запитав, чи погодиться 
вона на його весіллі зайняти 
місце, на якому зазвичай сидить 
мама нареченого. Звичайно ж, 
вчителька погодилася.

У день весілля свого учня 
вона одягла той самий браслет з 
відсутніми камінчиками й купила 
ті ж самі духи, які нагадували 
хлопчикові про його маму. 
Вони зустрілися, обнялися, і він 
відчув рідний запах.

— Дякую за віру в мене, 
спасибі, що дали мені відчути 
мою значущість, допомогли 
повірити в те, що я необхідний 
іншим людям, що навчили 
відрізняти хороше від поганого.

Вчителька зі сльозами на 
очах відповіла:

— Помиляєшся, це ти мене 
навчив усього. Я не знала, як 
учити, поки не познайомилася з 
тобою…

ТРОХИ ТВОГО ДОБРА МОЖЕ 
ВРЯТУВАТИ ЧИЄСЬ ЖИТТЯ...
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Йоні, солдат Армії оборони 
Ізраїлю, був на світанку 
поранений снайпером-теро-
ристом на посту в Хевроні. 
Було близько п’ятої години 
ранку. Всі в розташуванні 
підрозділу частини ще спа-
ли міцним сном, ніхто не 
почув пострілу. Втративши 
свідомість, Йоні стікав 
кров’ю і повільно помирав. 
Єдиним, хто почув постріл, 
був єфрейтор з сусіднього 
підрозділу. Він вирішив по-
дивитися, що сталося – і встиг 
вчасно. Йоні був ще живий. 
Солдат, як міг, намагався 
зупинити кров і одночасно 
кликав на допомогу. Він 
буквально тримав життя 
товариша у своїх руках. Через 
якийсь час приземлився 
вертоліт. Знадобилося не 
більше півгодини, щоб до-
ставити солдата (разом із 
єфрейтором, який врятував 
життя Йоні) в Беєр-Шевський 
госпіталь.

Операція пройшла ус-
пішно, і незабаром Йоні 
лежав в палаті. Співробітники 
госпіталю потелефонували 

його батькам. Уявіть собі 
страх батька і матері, яким 
повідомили про поранення їх-
нього сина! Вже через кілька 
хвилин їхній автомобіль 
мчав по завантаженій дорозі, 
постійно подаючи сигнали.

У госпіталі їх зустрів хірург, 
який повідомив, що небезпека 
позаду. Мати Йоні ридала, 
поки хірург пояснював, що 
якби не підоспів вчасно на 
допомогу інший солдат, їхній 
син був би мертвим. Сталося 
диво: хлопець почув звук 
пострілу, який не почув ніхто 
інший, і опинився там, де 
він в ту мить найбільше був 
потрібен.

Батьки Йоні побажали 
негайно побачити рятівника 
їхнього сина, щоб обійняти 
його. Їм пояснили: єф-
рейтор, дізнавшись, що 
життю врятованого нічого 
не загрожує, попросив тер-
міново відправити його в 
розташування частини, що 
й було зроблено. Батьки 
запитали його ім’я, але 
через поспіх при реєстрації 
(Йоні поспішали доставити 

на операційний стіл) ім’я 
єфрейтора не було записано. 
Подальші спроби батьків 
відшукати рятівника їхнього 
сина теж не мали успіху. 
Невідомий єфрейтор зі 
скромності не поспішав роз-
повідати кому б то не було, 
що сталося з ним у той ранок.

Потім для батьків пошуки 
відійшли на другий план – Йоні 
виписали зі шпиталю, дали 
відпустку через поранення, 
і перед поверненням у вій-
ськову частину він провів 
якийсь час вдома. Але Йоні 
не заспокоївся.

Повернувшись в частину, 
він продовжував розсилати 
оголошення в газети й 
розпитувати всіх знайомих і 
незнайомих солдат. Можливо, 
його бойовий побратим вже 
знав, що його розшукують, 
але скромність заважала 
йому заявити про себе. 
Зрештою мати Йоні сказала, 
що Ізраїль – невелика країна, 
і вона не заспокоїться до тих 
пір, поки не знайде рятівника 
свого сина.

Батьки Йоні були влас-
никами невеликого про-
довольчого магазину в міс-
течку біля Ашдода. Вони 
причепили на двері магазину 
оголошення з докладним 
описом всього, що сталося. 
Це мало б допомогти їм 
відшукати загадкового сол-
дата.

Якось вранці мати Йоні 
помітила, що якась жінка 
уважно вчитується в текст 
оголошення, а потім читає 
його знову й знову... Жінка 
була явно схвильована.

Не так давно її син Яір 
під час суботньої відпустки 
розповів батькам, як він почув 

під час ранкового чергування 
постріл і допоміг врятувати 
життя пораненого солдата з 
іншого підрозділу. Так, так, це 
було в Хевроні...

Вона зайшла в магазин 
і попросила господиню 
її вислухати. Жінки були 
дуже схвильовані. Вони 
зателефонували синам і 
запропонували їм негайно 
попроситися у звільнення для 
зустрічі з матерями.

Батьки і їхні сини були 
щасливі, коли в той же вечір 
зустрілися всі разом.

Мати Йоні міцно роз-
цілувала Яіра за порятунок 
життя її сина і назвала його 
своїм сином.

— Ти врятував і мене... — 
ковтаючи сльози, сказала 
вона.

Ця історія отримала зво-
рушливе продовження.

Знайшовши момент, мати 
Яіра відкликала вбік свою 
нову «родичку».

— Подивись на мене. Ти 
мене впізнаєш?

— Ні, а хіба ми раніше 
зустрічалися?

— Так, зустрічалися. Це 
було двадцять років тому... 
Тепер пам’ятаєш?

Я колись жила недалеко 
від твого магазину, а сьогодні 
опинилася тут і вирішила 
зустрітися з тобою – просто 
для того, щоб подякувати 
тобі та згадати твоє добро до 
мене. Може, ти пригадуєш, я 
приходила щоранку в магазин 
по хліб і молоко. Одного разу 
ти помітила, що я була в 
розпачі. Ти ласкаво запитала 
про причину мого настрою, 
настільки лагідно, що я не 
могла не відкритися – я чула 
голос рідної людини. У мене 

були важкі часи, дуже важкі, 
до того ж я була вагітною... і 
не знаходила іншого виходу, 
крім аборту.

Обличчя матері Йоні 
змінилося, здається, вона 
згадала ту давню зустріч.

— Пам’ятаєш, — продов-
жувала співрозмовниця, — ти 
запитала моєї згоди на те, 
щоб твій чоловік взяв участь 
в нашій бесіді. Пам’ятаєш?

На цей раз жінка кивнула 
головою. Вона все згадала.

— Ми сиділи втрьох, і ти 
говорила. Я пам’ятаю кожне 
твоє слово.

Ти говорила, що розумієш, 
що у мене зараз дуже важкі 
часи, але дуже часто буває 
так, що добробут приходить 
через труднощі, і кращі часи 
приходять через найтяжчі 
випробування. Ти говорила 
про радість бути матір’ю, про 
те, що ти теж вагітна, про те, 
що й у тебе непрості часи, і ти 
з радістю чекаєш народження 
своєї дитини. Ти говорила 
про те, що найдорожче слово 
для єврейської жінки – «іма» 
(тобто мама). Ти так палко 
говорила про моє щасливе 
майбутнє з моєю дитинкою, 
що я бачила її на моїх руках, 
бачила, як пещу й цілую її. Ти 
здобула перемогу, в той день 
я вирішила зберегти дитину. 
Бог відплатив тобі за твоє 
добро.

— Про що ти говориш?
— Яір – той самий хлопчик, 

якому ми з тобою подарували 
життя, і це Всевишній послав 
його на допомогу Йоні в той 
ранок, щоб врятувати його. 
Тепер у кожної з нас по два 
сини.

Нехай Бог береже їх!

ТВОЄ ДОБРО ПОВЕРНЕТЬСЯ ДО ТЕБЕ ЗНОВУ

ТЕПЕР Я ЖИВУ ПІД 
БОЖИМ ПОКРОВОМ!

Мені 34 роки. Народився у Львові, в сім’ї, де 
про Бога згадували два рази на рік – на Пасху і 
на Різдво. І я думав, що так і має бути… Уже у 
20-річному віці я залишився без батьків, і за свої 
негідні вчинки потрапив до в’язниці. Але навіть 
суворий режим колонії не допоміг мені стати 
кращим. З часом в моє життя прийшли алкоголь, 
тютюн, і я вважав, що це норма для чоловіка, бо 
ж мене оточували саме такі люди, які пиячили, 
курили, матюкалися. Я не помічав, що йду проти 
Бога, Його заповідей.

У 28-річному віці я зустрів дівчину, з якою вирішив 
одружитися. У нас народився син – Ромчик (йому 
буде шість років). Здавалося, ось воно – щастя. 
Але постійні сімейні сварки з дружиною привели 
до того, що я став ще більше вживати алкоголь. 
В період «прозріння» були спроби зберегти сім’ю. 
Потім народився другий син – Сергійко (йому буде 
чотири рочки). Але діти ніяк не врятували нашу 
сім’ю. А все тому, що ми жили без Бога. Я став 
ще більше занурюватися в алкоголь, дружина у 
розпачі сама не змогла доглядати за дітьми, і їх 
забрали в дитячий притулок. Від свого безсилля 
я фактично уже поставив крапку на своєму 
житті. Адже я втратив усілякий сенс свого життя. 
Відчував себе повним невдахою. Для мене на той 
час в голові було одне: де знайти випивку…

Але Бог не хотів, щоб я ось так закінчив своє 

марне існування на землі. Бо, справді, я не жив, 
а існував. Тепер я це знаю точно, що життя без 
Бога – не життя!

І тоді милосердний Господь послав до мене 
мого друга дитинства, який на той час уже був 
щирим християнином. Друг розповів мені про 
новий центр реабілітації, де допомагають людям, 
залежним від наркотиків і алкоголю, змінити своє 
життя на краще. І тоді Бог почав робити чудеса 
в моєму житті. Я без вагання вирішив їхати в той 
реабцентр. В той же вечір я вже сидів в поїзді, 
який рухався в напрямку селища Вельбівно, де 
реабцентр. Я навіть до кінця ще не розумів, куди 
я їду, але відчував, що мені потрібно негайно 
змінювати моє життя, бо загину.

І ось я уже в центрі реабілітації. Я думав, що 
приїду, позбудуся алкогольної залежності та й 
поїду назад, адже маю так багато незакінчених 
справ… Але прийшов в моє серце Ісус, і я отримав 
добра значно більше, ніж міг думати. Я навіть 
мріяти про те не міг! Господь Духом Святим не 
тільки звільнив мене від алкогольної залежності, 
а й подарував мені душевний спокій та абсолютну 
свободу від гріха. Я прийняв Ісуса, як свого 
особистого Спасителя і вступив в Заповіт з Богом 
через святе водне хрещення. Тепер я перебуваю 
під Божим покровом і маю набагато більше, аніж 
просив і мріяв. Тому що Бог змінив моє життя 
повністю! Ісус Христос Живий! Він воскрес, 
щоб подарувати мені нове життя, яке вільне від 
прокляття, гріха та смерті.

Тепер я живу в Домі молитви села Вельбівно, де 

мені й моїм діткам з ласки Божої виділили окрему 
кімнату. Я забрав своїх синів з дитячого будинку 
і вони живуть разом зі мною, ростуть під Божим 
благословенням, огорнуті Його любов’ю. На жаль, 
мої сини ростуть без мами, але я впевнений, що 
Ісус нас ніколи не залишить. Він мене спас та 
подарував найцінніше – вічне життя. Слава Богу 
живому і єдиному! Амінь.

Артем Якимів, вул. Гагаріна 40а, с. 
Вельбівно, Острозький р-н, Рівненщина, 
35809. Тел. +380989037968.



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»;
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:

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ: 
м. Долинська, вул. Шевченка, 119. 
Щонеділі з 9-00, щосереди та що-
п’ятниці з 18-00. Тел.: 098-268-6015

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:

066-980-6132, 098-734-9382

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.

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 Андросов, 
вул. Іоанна Богослова, 44, м. Мир-
город, Полтавщина, 37600, Україна 

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК

Вул. Мочульського, 
1 (на Майзлях). 

Загальне служіння 
щонеділі о 10-00.

 Молодіжне служіння 
щосереди о 19-00. 

Тел. 096-953-8290 

ВАС ЗАПРОШУЮТЬ ЦЕРКВИ 
ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

НЕ КРИВДИ 
ЖОДНУ 

НА ЗЕМЛІ 
ЛЮДИНУ!

ЦЕРКВА ХВЄ с. СТАРИЙ 
ЛИСЕЦЬ 

ЗАПРОШУЄМО щонеділі о 10:00, 
щосереди о 19:00. Адреса: Старий 
Лисець, вул.  Шевченка Нова, 21.

Тел.: 067-747-0730

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Вул. Галицька, 203. 

Щонеділі о 10:00, щосереди о 
19:00. Тел.: 098-420-3363.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОН:
Тел. 0661150588, 0969636242, Олексій;

ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОН:
Тел. 096-586-2007, Сергій Іванович. 

Запрошуємо на реа-
білітацію чоловіків, 

залежних від алкоголю та наркотиків!

ЗАПРОШУЄМО ВАС 
ВІДВІДАТИ ЦЕРКВУ
м. ДОЛИНСЬКА

Якщо Ви бажаєте розпочати справжнє 
християнське життя ради того, щоб 
отримати вічне життя на Небесах, то 
Вам потрібно 1) щиро помолитися 
цією молитвою покаяння. Нею Ви 
приймаєте Ісуса до серця. Якщо будете 
продовжувати життя згідно з Євангелієм, 
то молитися щоденно цією молитвою 
не потрібно, адже Ісус Духом Святим 
вже у Вашому серці – запрошувати 
Його ще раз не потрібно. Треба робити 
наступні кроки Вашої віри: 2) прийняти 
святе водне хрещення, бо написано у 
Біблії: «Хто увірує й охреститься, буде 
спасенний, а хто не ввірує, засуджений 
буде» (Мрк.16:16); «...і нехай охрестить-
ся кожен із вас в Ім’я Ісуса для прощення 
гріхів» (Дії, 2:38). Це Заповідь Господня. 
Покаяння без водного хрещення так 
само, як документ без печатки. 3) 
Лише після цього Ви маєте право і 
повинні приймати Святе Причастя. 
Це Заповідь Господня: «Ця чаша – 
Новий Заповіт у Моїй крові. Це робіть…
на спомин про Мене!.. Хто їстиме хліб 
цей чи питиме чашу Господню негідно, 
буде винний супроти тіла та крові 
Господньої!» (1Кор.11:25).

4) Потрібно постійно досліджувати  
Біблію: «жадайте, неначе новонарод-
жені немовлята, молока чистого, духов-
ного, щоб ним рости вам на спасіння, 
якщо ви скуштували, який добрий 
Господь» (1Петр.2:2-3). 5) Важливо 
молитися про те, щоб Дух Святий на-
правив Вас в Свою Церкву, зібрання 
християн, де проповідується Слово 
Боже згідно з Євангелієм! Регулярно 
відвідуйте церкву: «Не кидаймо зі-
брання свого, як то звичай у деяких, але 
заохочуймо…» (Євр.10:25). 6) Важливо 
постійно (щодня) молитися (бажано 
своїми словами). Це Заповідь Христа: 
«Треба молитися завжди» (Лк. 18:1).
Пам’ятайте, що молитва – це розмова 

з Богом, як зі своїм найріднішим і 
найближчим другом!

7) Докладаючи зусилля, важливо 
зростати духовно для досягнення 
Божої досконалості: «Отож, будьте 
досконалі, як досконалий Отець ваш 
Небесний!» (Мт. 5:48). 

Бажаємо Вам рясного Божого 
благословення на нелегкому шляху 
Євангельської віри. З Господньою 
допомогою, довірою Ісусу Христу та 
Його Слову це можливо.

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - 
ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!

КРОКИ ВІРИ ІСТИННОГО ХРИСТИЯНИНА

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА «ВІДРОДЖЕННЯ» 
Запрошуємо щонеділі о 10-00, 
щосереди о 18-00 за адресою: 
с. ДИКАНЬКА, вул. Козацька, 11-а
(колишня 40 років Жовтня) 

Звертайтеся з Вашими потребами, запитан-
нями до священнослужителя Церкви за тел.: 

066-772-4360, Василь Васильович. 

Не кривди жодну на землі людину...
І без різниці – молода, стара.
Адже вона також чиясь дитина,
Чиясь бабуся, мати і сестра.
Адже вона також творіння Бога,
У ній живе, як і в тобі, душа,
Хоч будь вона багата чи убога,
Тобі знайома, близька чи чужа.
У неї теж свої переживання,
Свої думки, проблеми й почуття.
Свої перестороги й поривання,
Свої надії і своє життя.
Вона також у чомусь особлива,
Сприймай її, як рідну, і прости.
Роби усе, що робиш, справедливо, 
Щоби колись за це відповісти.
Яка б на долю не прийшла година,
Яка б досада не збивала з ніг –
Не кривди жодну на землі людину,
Бо людська кривда – то великий гріх!

О. Сапріянчук-
Маротчак


