
ЩО ЗНАЧИТЬ ДЛЯ ТЕБЕ 
РІЗДВО?

Різдво – це День народження. 
Християни святкують народження 
Ісуса. Яким чином Він народився? 
Народження Ісуса варто розуміти так: 
Бог одягнувся в людське тіло. Або 
ж: взяв на себе людське тіло (втілився). 
Або ще так: Бог зійшов на землю в 
образі людини. Про це так написано 
в Новому Завіті (Євангеліє від Луки, 1 
розділ): «А шостого місяця від Бога був 
посланий Ангел Гавриїл у галілейське 
місто, що йому на ім’я Назарет, до діви, 
що заручена з мужем була, на ім’я йому 
Йосип, із дому Давидового, а ім’я діві 
Марія. І, ввійшовши до неї, промовив: 
«Радій, благодатна, Господь із тобою! 
Ти благословенна між жінками!» Вона 
ж затривожилась словом, та й стала 
роздумувати, що б то значило це 
привітання. А Ангел промовив до неї: 
«Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать 
ти знайшла! І ось ти в утробі зачнеш, 
і Сина породиш, і даси Йому ймення 
Ісус»… А Марія озвалась до Ангела: «Як 
же станеться це, коли мужа не знаю?» 
І Ангел промовив у відповідь їй: «Дух 
Святий злине на тебе, і Всевишнього 
сила обгорне тебе, через те то й Святе, 
що народиться, буде Син Божий!»»

Християни приймають вірою факт 
народження Ісуса Христа, що саме Дух 
Святий огорнув Марію, і вона зачала 
Ісуса… Скажімо так: втілення Бога 
пройшло в утробі Марії, коли її огорнув 
Бог – Святий Дух. Тому Ісус Христос 
в Собі має дві іпостасі: людини й Бога 
одночасно.

ЗВІСТКА ПРО 
НАРОДЖЕННЯ СПАСИТЕЛЯ 

ПАСТУХАМ
Ми читаємо в Євангелії, що Ісус 

народився в Віфлеємі, коли туди 

прийшли Йосип і Марія на перепис 
населення. Народження відбулося 
вночі. В яку пору року? Достеменно 
невідомо і це не так важливо. Головне 
– суть Різдва!

Про народження Ісуса в першу 
чергу було повідомлено пастухам, 
які тієї пори вартували отари овець 
поблизу Віфлеєму. Вони не спали, 
пильнували, тому стали першими 
свідками народження Спасителя: «Аж 
ось Ангел Господній з’явивсь коло 
них, і слава Господня осяяла їх. І вони 
перестрашились страхом великим... 
Та Ангел промовив до них: «Не 
лякайтесь, бо я ось благовіщу вам 
радість велику, що станеться людям 
усім. Бо сьогодні в Давидовім місті 
народився для вас Спаситель, Який 
є Христос Господь»» (Лук.2:8-11).

Постає питання: що мені до народ-
ження Ісуса? Чому я повинен радіти? 
Це радість для всіх людей і для кожної 
людини зокрема. Чому? Ця відповідь 
чітко сформована Ангелом Йосипу, 
чоловіку Марії: «Йосипе, сину Давидів, 
не бійся прийняти Марію, дружину 
свою, бо зачате в ній то від Духа 
Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси 
Йому ймення Ісус, бо спасе Він людей 
Своїх від їхніх гріхів» (Мт.1:20-21).

ІСУС ХРИСТОС – 
СПАСИТЕЛЬ!

Христос рятує людей від їхніх гріхів, і 
таким чином через віру в Ісуса Христа, 
як свого особистого спасителя, людині 
відкривається вільний вхід у Царство 
Небесне (вічне життя): «Тому що Бог 
так полюбив світ, що дав свого 
єдинородного Сина, аби кожний, хто 
вірить у Нього, не загинув, але мав 
вічне життя» (Ін. 3:16).

Ні через кого іншого, і ні через 
якусь іншу релігію, а тільки через віру 
в Ісуса Христа грішна людина має 

право отримати прощення своїх гріхів 
і отримати спасіння своїй душі. Про 
це сам Христос сказав так: «І знову 
промовив Ісус: «Істинно, істинно кажу 
вам, що Я – двері вівцям. Усі, скільки 
їх перше Мене приходило, то злодії й 
розбійники, але вівці не слухали їх. Я 
– двері: коли через Мене хто ввійде, 
спасеться»» (Ін. 10:7-9).

ЧОМУ САМЕ ІСУС – 
СПАСИТЕЛЬ?

Тому що тільки Христос заплатив 
за наші гріхи Своєю кров’ю і саме така 
жертва була угодна Богу – Отцю. Всі 
дороги людини ведуть у вічність, але 
тільки одна – до спасіння. Ісус сказав: 
«Я – дорога, і правда, і життя. До Отця 
не приходить ніхто, якщо не через 
Мене» (Ін.14:6). Наголошую: ніяка інша 
релігія чи мудра філософія, чи особа 
не приведуть людину до спасіння, до 
набуття Божого Царства, окрім Ісуса 
Христа. Апостол Павло наголошує: «І 
нема ні в кім іншім спасіння. Бо під 
небом нема іншого Ймення, даного 
людям, що ним би спастися ми 
мали» (Дії, 4:12). І це ймення – Ісус 
Христос.

ШЛЯХ ДО СПАСІННЯ 
ВУЗЬКИЙ

Ворог людської душі (сатана, диявол) 
усілякими способами відводить людей 
від пізнання цієї простої істини, різними 
принадами світу та облудними релігіями 
зваблює їх, аби людина не навернулася 
до Ісуса Христа, як свого Спасителя. 
Ворог обманює і насаджує думку, що 
існує багато способів пізнання істини 
та спасіння душі, намагається навіяти 
думку міркувати широко, що, мовляв, 
усі релігії ведуть до Бога. А Христос 
наголошує: «Увіходьте тісними 
ворітьми, бо просторі ворота й 
широка дорога, що веде до погибелі, 
і нею багато хто ходять. Бо тісні ті 
ворота, і вузька та дорога, що веде 
до життя, і мало таких, що знаходять 
її!» (Мт.7:13-14).

Тому багато людей святкують 
Різдво, тільки як чергове свято і 
використовують цей день як слушну 
нагоду відпочити та повеселитися.

ХТО Ж ІМЕНИННИК?
А суть Різдва в чому? Чиє Різдво? 

Хто іменинник? Кому почесті та 
слава? А вся слава належить Ісусу 
Христу. Це розуміють щирі християни 
й святкують Різдво, поклоняючись Богу 
в дусі та істині, віддаючи в подячних 
молитвах пошану Господу й Спасителю 
Ісусу Христу. Я не перестану знову 
й знову повторювати ці слова, що 
тільки Христос – Спаситель, тільки 
Євангеліє передає нам Слово від Бога. 
Це так просто, тому можливо через 
простоту суті Євангельської звістки 
багатьом людям ці слова про радість, 
яка прийшла з неба для всіх людей, 
здаються далекими та недоступними. 
Людині треба обов’язково все 
ускладнити. А Бог недалеко від 
кожного з нас. І навіть більш того: Бог 
Духом Святим бажає перебувати у 

твоєму серці! Це реально. Тому-то й 
радість! Радість нещасному грішнику! 
ХРИСТОС ВЗЯВ ТВОЇ ГРІХИ НА СЕБЕ! 
Через віру в Христа ти можеш отримати 
прощення гріхів і надбати спасіння 
своїй душі навіки! Варто і важливо в це 
повірити й прийняти цю Добру новину 
вірою. Євангеліє в перекладі з грецької 
означає: Добра новина, радісна звістка.

Що цікаво: Христос прийшов до 
євреїв, а вони Його не прийняли, не 
впізнали в теслі з Назарета – свого 
Месію, Спасителя. А цар Ірод одразу 
постановив вбити народженого царя 
Ісуса, розуміючи, що пророцтва давніх 
книг (Біблії) звіщали саме про Його 
народження. Прийшло світло істинне 
до людей, щоб просвітити їхню темряву. 
А люди (написано в Новому Завіті) 
полюбили темряву.

ДЕ ТИ СЬОГОДНІ?
З ким твоє серце? Куди линуть твої 

думки? Христос пропонує вийти зі своєї 
темряви на світло Євангельської правди. 
Прокинься від гріховного сну й освітить 
тебе Христос! Упродовж вже майже 
тридцяти років Євангеліє вільно лунає 
для жителів України. Раніше був час 
суворої заборони проповіді Євангелія, 
за що саджали до в’язниці й навіть 
вбивали. Сьогодні час сприятливий, літо 
Господнього змилування, час свободи, 
волі. Це від Бога людям даний такий час 
в нашій країні. Для чого? Щоб ти почув, 
прочитав цю газету і не залишався 
в темряві невідання, невігластва, а 
скористався чудовою нагодою прийти 
до Ісуса Христа з вірою і покаянням.

Я вже багато раз був свідком, що 
люди марнують роки й десятки років 
свого життя, а так і не знаходять п’яти 
хвилин для щирої молитви покаяння, 
не бажають змінити своє життя, 
свій світогляд. Варто зрозуміти, що 
спасенними будуть у Божому Царстві 
не представники якоїсь окремої релігії 
чи церкви, а виключно діти Божі з 
різних народів, хто духовно народився 
від Бога, які надбали усиновлення від 
Бога через віру в жертву Ісуса Христа. 
Це не буде завтра (потім), це важливо 
зробити сьогодні, зараз. І результатом 
твого покаяння стане нове життя в 
Ісусі Христі, згідно з Євангельськими 
заповідями, переданими нам у Божому 
Слові на сторінках Нового Завіту. Це 
не просто важливо, а власне одне це 
важливо. ЯКЩО НЕ НАДБАВ ВІРУ В 
ІСУСА ХРИСТА, ТО ВСЕ ІНШЕ НЕ 
МАЄ ЗНАЧЕННЯ. Не варто приймати 
позицію нерозумного багача, який 
хвалився тим, що в нього багато 
статків, а він не знав, що в цю ніч його 
душа буде забрана від нього.

Тому моє побажання і глибоке 
вмовляння до тебе, людино: Христос 
народився для твого спасіння, щоб 
ти увірував в Добру Новину і надбав 
прощення гріхів, отримав радість 
спасіння і мав життя вічне. Молися, 
взивай, не мовчи, відкривай своє серце 
для Ісуса Христа, бо Він відкрив Своє 
серце тобі. Полюби Сина, бо Він раніше 
полюбив тебе. Посвяти своє подальше 
життя Ісусу Христу, бо Він віддав Своє 
життя за тебе, щоб ти жив вічно в Його 
Царстві. Віднині й навіки, амінь.

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

РІЗДВО ІСУСА ХРИСТА – РАДІСТЬ ДЛЯ ВСІХ!

«...БЛАГОВІЩУ ВАМ РАДІСТЬ ВЕЛИКУ, 
що станеться людям усім. Бо сьогодні 
... народився для вас Спаситель, Який 

є Христос Господь!»
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До нас, у Пирятин, де я жив 
з батьками, у 1993 р. приїхали 
молоді місіонери з церкви с. 
Кам’янка, Чернівецької обл. 
Саме на початку дев’яностих 
впала залізна заслона без-
духовності, яку упродовж 70-и 
років тримала атеїстична 
влада СРСР. А в Кам’янці вже 
давно (ще з початку ХХ ст.) діє 
євангельська церква, і там (по 
натхненню від Духа Божого) 
члени громади вирішили по-
слати свою молодь (місіо-
нерів) на схід України, щоб 
проповідувати Євангеліє. 
Бо Полтавщина тоді була (у 
порівнянні з заходом України) 
бездуховною пустелею. Саме 
тоді відомий проповідник Іван 
Зінчик, який транслював по 
радіо з-за кордону на всю 
територію України (ще з 
1970-го року) щотижневу 
передачу «Жива надія», 
почув про цих молодих 
місіонерів і також приїхав 
сюди, щоб їм допомогти, 
бо він родом з цих місць, з 
Чорнухинського району. 

Одного разу, прочитавши 
на автостанції оголошення, 
ми дізналися, що в наше 
місто приїде Іван Зінчик. 
Його радіопередачі ми часто 
залюбки слухали всією 
сім’єю. В назначений час 
мама та сестра пішли «на 
Зінчика». Та скоро моя сестра 
прибігла додому й запросила  
мене піти з нею, бо там грає 
інструментальна  музика і 
на сцені багато музичних 
інструментів. Я погодився, 
оскільки  в той час вчився 
грати на гітарі, і саме це мене 
зацікавило.

Я ніколи не був на подібних 
зібраннях, а на цьому служінні 
за участю Івана Зінчика 
вперше (на свій подив) 
просидів від початку до кінця. 

Прослухав усі пісні, свідчення 
і завершальну проповідь 
самого Івана Зінчика. Бог тоді 
явно торкнувся мого серця. 
Коли покликали до покаяння 
– мама та сестра вийшли 
вперед, щоб покаятися, а я 
стримався і не відгукнувся 
на заклик проповідника. 
Але переміни в моєму серці 
відбулися. Це точно, хоч я 
того тоді не розумів. Мені 
було тоді усього 16 років.

Одного разу ці місіонери 
їхали до себе додому, на 
Буковину, і попросили моїх 
батьків відпустити мене з 
ними. Батьки мали довіру до 
них і дали згоду. Я був цьому 
радий, бо мені було цікаво 
побачити нові місця…

Коли ми приїхали в Кам’янку, 
мої відчуття змішалися. Що 
мене вразило? Я жив в одній 
сім’ї і бачив, як відносились 
діти до батьків, а батьки до 
дітей. Все, що я побачив в 
житті цих християн, було 
повною протилежністю тих 
відносин, які були в моїй 
сім’ї. Мені стало соромно і 
боляче... Що в нас все не 
так… Невже вся причина у 
щирій вірі в Бога? Ми не так 
вірили? А якщо відверто: ми 
ніяк не вірили. 

Я познайомився з молоддю 
тієї церкви. Ми часто про-
водили вечірні спілкування 
в молитві та роздумах над 
Словом Божим, співали 
пісні. Ми збиралися увечері 
й, бувало, затримувалися 
ледь не до ранку. Так швидко 
летів час. Мені було дуже 
цікаво спілкуватися з ними. 
У Кам’янці я прожив майже 
місяць. І, повірте, якби щось 
було приховано від моїх очей 
(так би мовити за ширмою), 
я б те побачив. Але їхні 
відносини (постійно і скрізь) 

були такими, як і належить 
бути у щирих християн, які 
вірять в живого Ісуса Христа. 

Особливо пам’ятним для 
мене було богослужіння 
напередодні Нового 1994 
року. Новорічне зібрання 
розпочалося о 22 годині. 
Іван Величко, пастор церкви, 
закликав членів громади 
до молитви, до обновлення 
і покаяння. І за десять 
хвилин до Нового року усі 
присутні схилили свої коліна 
в молитві. Поруч зі мною 
молилися молоді хлопці. 
Я чув їхню молитву. Вони 
просили прощення в Бога. У 
той момент я подумав: «Якщо 
вони, оці  святі люди, просять 
у Бога прощення за один 
гріх, за один промах; тоді я, 
грішна людина, в якої все 
життя – один великий «ГРІХ», 
що маю робити?» Я бачив, 
як вони витирають сльози, 
мене це дуже вразило. Я 
тоді ще не планував стати 
таким віруючим, як ці хлопці, 
але вже не хотів жити так, як 
раніше. І я попросив: «Боже, 
допоможи мені. Я не знаю, 
яким буде моє життя, коли 
повернуся додому, але я не 
хочу так жити!!! Я не хочу 
обманювати батьків, втікати 
з дому, не хочу красти гроші, 
горілку... Пробач мені, Боже, 
за все моє життя. Всі 16 років 
мого життя були промахом. 
Прости мене…». Приблизно 
так я молився, і для мене ця 
молитва була легкою. Замість 
10 хвилин ми молилися цілих 
півтори години. Коли Бог 
знімає невидимим чином 
тягар з душі, то це не передати 
словами. Це потрібно лише 
пережити… Саме такою була 
моя перша зустріч з Господом. 
Його перший дотик до мого 
серця… Я усвідомив, як мені 

добре з Богом…
Після Нового року ми 

приїхали на Полтавщину і 
я, як вже повноцінний член 
команди місіонерів, брав 
участь у їхній різдвяній 
євангелізаційній програмі, яку 
вони проводили не тільки в 
Пирятині, а й у навколишніх 
селах.

Офіційно моє покаяння 
відбулося вже весною 1994 
року. Саме тоді приїхав 
на Полтавщину співочий 
християнський гурт «Авен-
Єзер» з Рівного. Вони 
ночували в Пирятині, разом 
з місіонерами, в автошколі 
(на це приміщення влада 
дала дозвіл). Разом з ними 
я поїхав в Чорнухи, на 
святкове богослужіння. І 
там Дух Святий остаточно 
торкнувся мого серця. 
Ілля Буждуга закликав до 
покаяння і я, через великі 
вагання, вийшов наперед 
і покаявся перед Богом. 
Мені так легко зробилося... 
Пізніше я дізнався, що 
на тому ж таки зібранні 
покаявся Сергій Андрущенко 
з Чорнух (він зараз пастор 
церкви в Чорнухах). Сергій 
був місцевим, а я приїхав 
з Пирятина. І ми разом 
покаялися. А 9 липня 1994 
року ми разом з Сергієм (і 
ще з багатьма братами та 

сестрами по вірі) прийняли 
святе водне хрещення, по-
обіцявши служити Богу в 
доброму сумлінні. 

Таким був початок мого 
свідчення, мій шлях до 
покаяння і пізнання Божої 
істини. Я дякую Богу, що 
Господь покликав мене 
в молодому віці, що я не 
пішов по шляху гріха моїх 
товаришів. Що було б тоді зі 
мною, не важко зрозуміти. 
Гріх ні до чого доброго не 
приведе. П’янство, наркотики, 
бешкетування, розлучення, 
блуд, нечистота… Усе це 
– результат безбожництва, 
невірства в Євангеліє, Слово 
Боже.

Дорогий друже, можливо ти 
вже не такий юний, яким був 
я? Тобі вже багато років і твоя 
голова побіліла… Але якщо 
ти читаєш ці рядки, для тебе 
так само є шанс докорінно 
змінити своє життя на краще. 
Сьогодні ще не пізно, пізно 
буде завтра… А нині ще 
можливо схилити коліна в 
молитві покаяння, отримати 
прощення гріхів, спасіння, 
мир, спокій, радість, зміст 
життя. І це можливо тільки 
з Богом! Звернися до Нього 
сьогодні.

Андрій Загірний, 
м. Гребінка, Полтавщина, 

тел. 096-706-3836.

З БОГОМ ЖИТИ ДОБРЕ!
Андрій Загірний сьогодні служить дияконом у євангельській церкві «Жива надія» міста 

Гребінка, що на Полтавщині.  Йому 42 роки, з дружиною Оленкою мають семеро діток. 
Молодим 17-річним хлопцем (вже в далекому 1994 році) покаявся перед Богом у своїх 
гріхах і прийняв по вірі (згідно заповіді Христа – Мрк. 16:16) святе водне хрещення в річці 
Удай, що в Пирятині… Ось його свідчення про початок свідомого життя з Богом: 

Народження Ісуса Христа – це не лише веселі 
зимові свята, це не кутя і прикрашена ялинка. Це 
час, коли збулися древні пророцтва про прихід 
на землю Божого Сина задля спасіння грішників 
від їхніх гріхів. Наприклад, в Ісусі Христі збулося 
пророцтво Ісаї: «Бо Дитя народилося нам, даний 
нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть 
ім'я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, 
Отець вічності, Князь миру» (Іс. 9:6). Апостол 
Павло в посланні до Галатів (4:4) записав так: «Як 
настало ж виповнення часу, Бог послав Свого 
Сина, що родився від жони, та став під Законом, 
щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення 
ми прийняли». Ісус свідкує про Себе наступними 
словами: «Я – світло для світу; хто піде за Мною, 
той не ходитиме в темряві, але матиме світло 
життя» (Ів. 8:12).

За багато сотень років Бог сповістив, що НАМ 
БУДЕ ДАНИЙ СИН, в якому буде даровано для 
всього людства прощення і порятунок від гріхів та 
зла. Ісус народився не в царських палатах, а в стайні 
для худоби, Марія поклала це Дитя в годівницю для 
худоби. Це засвідчення того, що Христос дарований 

Богом не лише для якихось вибраних людей, Син 
даний Богом для усіх нас, для кожного, хто тільки 
повірить в Нього!

 * * *
У ці святкові дні хочу звернутися до кожного, хто 

читає ці рядки. ДОРОГИЙ ДРУЖЕ – СИН ДАНИЙ 
ТОБІ. Бог віддав найдорожче, найцінніше, що 
було у Нього, для того, щоб спасти твою душу від 
гріха і подарувати тобі життя вічне. Прийми Його, 
Народженого Царя, у своє життя, у своє серце, і 
ти отримаєш радість спасіння, яку ніхто не зможе 
забрати у тебе. Якщо ти втомився від проблем, 
якщо ти не маєш виходу з тісних обставин, що 
склалися, якщо життя втратило для тебе свій зміст 
– ПОКЛИЧ ІСУСА У СВОЄ ЖИТТЯ! Він дасть сили 
йти далі вперед, Він допоможе здолати будь-яку 
проблему, Він єдиний, хто людське життя може 
наповнити справжнім змістом.

НЕХАЙ НАРОДЖЕНИЙ ІСУС СТАНЕ 
ГОСПОДАРЕМ ТВОГО ЖИТТЯ І ЦАРЕМ 

ТВОЄЇ ДОЛІ!
Василь Медведь, смт Диканька

«ДИТЯ НАРОДИЛОСЯ 
НАМ, ДАНИЙ НАМ 

СИН...»



Біблія каже нам: «Подяку складайте за все, 
бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі» 
(1Сол.5:18). ТАКА БОЖА ВОЛЯ – ЩОБ МИ 
ДЯКУВАЛИ.

 Одного разу мої діти повернулися зі школи і 
кажуть:

— Тату, мамо, сьогодні вчителька розповідала 
нам на уроці про голод. І вона плакала.

— А ви не плакали? — запитую я їх.
— Ні, — здивовано  відповідають діти. 
Вони не знають, вони не чули, що таке голод. 

В який благословенний час ми живемо! Слава 
Господу!

Я пам’ятаю, наша мама складала на горище 
все взуття, яке в нас порвалось і було в такому 
стані, що неможливо поремонтувати.

— Мамо, нащо? — питали ми.
— Діти, ви не бачили лиха. Ви не бачили війни. 

Ви не бачили, в чому ми ходили.

І збирала, роками збирала… Ось таке воно, 
життя…

ВСЕ ПІЗНАЄТЬСЯ В ПОРІВНЯННІ
Люди, які не знають Бога, в основному завжди 

незадоволені. Одного разу я чув по радіо, як 
журналіст запитав співрозмовника, який часто 
бував закордоном: 

— А у вас, в Канаді, задоволені життям?
— Ні, нарікають, бунтують.
— Ви ж маєте найвищий рівень соціального 

захисту, високі зарплати. Чому так?..
Виявляється, люди по цілому світі 

незадоволені життям, якщо живуть без Бога. 
Я пригадую, колись, стомлені важкою працею (і 

колгоспною, і своєю), наші батьки щовечора сідали 
влітку коло хати й співали. Їм ще й співалося! 
Моя мама, прокидаючись о пів на п’яту ранку, 
розпалюючи піч, завжди співала. Вона шила, 
вишивала і весь час співала. А нам співається? 
Господь запитує нас: «Чим ми живемо? Що 
на першому місці у нашому житті? Чому ми 
незадоволені життям?» 

На кожному кроці свого життя потрібно 
прославляти Бога, дякувати Йому. Бог бачить 
кожну нашу думку, кожне наше слово, кожен наш 
вчинок. 

ГОСПОДЬ БАЖАЄ, ЩОБ МИ БУЛИ 
ВДЯЧНИМИ! Щоб, насамперед, шукали Бога, 
шукали спасіння.

«ПОДЯКУ СКЛАДАЙТЕ ЗА ВСЕ». За все. 
Тут немає жодної помилки. Хай Бог дасть нам 
триматися руки Господньої і Його стежки. Хай будь-
що станеться – можна помилитися й  подумати 
різне, і сказати не те, що треба, і повестись не 
так, як потрібно, але завдання християнина – в 
усіх випадках життя покладати надію на Бога 
і прославляти Його ім’я за даровані милості. 
Бог бажає, щоб ми з вірою, надією та любов’ю 
проходили земне життя і були за все Йому 
вдячними. 

З проповіді Віктора Боришкевича

НА КОЖНОМУ КРОЦІ СВОГО ЖИТТЯ 
ПОТРІБНО ПРОСЛАВЛЯТИ БОГА!

ВАШЕ ЩАСТЯ 
У ВАШИХ РУКАХ

Під час заняття в Тихоокеанському університеті 
у Фресно (Каліфорнія, США) оратор звернувся до 
подружжя в аудиторії і запитав жінку:

– Ваш чоловік робить вас щасливою?
У цей момент чоловік впевнено випростався. Він 

знав, що його дружина скаже «так», тому що вона 
ніколи не скаржилася на шлюб.

Однак його дружина відповіла на питання гучним 
«Ні!»:

– Ні, мій чоловік не робить мене щасливою...
Чоловік був збитий з пантелику, однак його 

дружина продовжила:
– Мій чоловік ніколи не робив і не робить мене 

щасливою. Чи я щаслива, чи – ні, не залежить від 
нього; я – єдина людина, від якої залежить моє 
щастя. Я вирішила бути щасливою в кожній ситуації 
свого життя, тому що, якби моє щастя залежало від 
іншої людини, речей або обставин на землі, у мене 
були б серйозні проблеми.

Все в цьому житті постійно змінюється: людина, 
багатство, моє тіло, клімат, радості, друзі, моє 
фізичне і психічне здоров’я. Я могла б привести 
нескінченний список. Я повинна бути щасливою 
незалежно від того, що відбувається. У мене є 
багато або мало, я – щаслива! Я виходжу на люди 
або залишаюся вдома одна? Я – щаслива! Чи я 
багата, чи бідна, я – щаслива!

Я – заміжня, але я вже була щасливою (навіть 
коли була одна).

Є люди, які кажуть: «Сьогодні я не можу бути 
щасливим, тому що я хворий, тому що у мене 
немає грошей, тому що дуже жарко, тому що дуже 
холодно, тому що хтось образив мене, тому що 
хтось перестав любити мене, тому що я не знаю, як 
любити себе, тому що мій чоловік змінився, тому що 
мої діти не радують мене, або мої друзі не радують 
мене, моя робота мені не в радість і так далі.

Я ЛЮБЛЮ СВОЄ ЖИТТЯ не тому, що моє життя 
простіше, ніж в інших, а тому, що я вирішила бути 
щасливою, як людина. Я несу відповідальність за 
своє щастя.

Коли я відбираю це зобов’язання від свого 
чоловіка, я звільняю його від тягаря носіння мене на 
плечах. Це робить життя кожного набагато легшим. 
І ось так у мене був успішний шлюб протягом 
стількох років…

НІКОЛИ НЕ РОБІТЬ ІНШУ ЛЮДИНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА ВАШЕ ЩАСТЯ!
Будьте щасливі, навіть якщо жарко, навіть якщо 

ви хворі, навіть якщо у вас немає грошей, навіть 
якщо хтось заподіяв вам біль, навіть якщо хтось вас 
не любить і навіть якщо ви не цінуєте себе.

Це стосується жінок і чоловіків різного віку.
ІСУС ХРИСТОС ДАВ НАМ ВСЕ ДЛЯ 

ТОГО, ЩОБ МИ БУЛИ ЩАСЛИВИМИ! БУТИ 
ЩАСЛИВИМ – ЦЕ ВИБІР!

ЛЮБІТЬ ЖИТТЯ ТАКИМ,
ЯК ВОНО Є. ЦІНУЙТЕ СМУТОК, 

РАДІСТЬ, БУДНІ, СВЯТО…
І БОГУ ДЯКУЙТЕ ЗА ТЕ, ЩО ВІН 

ДАЄ, А БОГ ДАЄ, ПОВІРТЕ,
НАМ БАГАТО!

ЯКЩО сьогодні зранку ти прокинувся здоровий, 
то ти щасливіший, аніж один мільйон людей, котрі 
не доживуть до наступного тижня.

ЯКЩО ти ніколи не переживав війну, самотність 
тюремного ув’язнення, агонію катувань чи голод – 
ти щасливіший аніж 500 мільйонів людей у цьому 
світі.

ЯКЩО ти можеш піти у церкву без страху і 
загрози ув’язнення чи смерті, ти щасливіший, аніж 
3 мільярди людей у цьому світі.

ЯКЩО у твоєму холодильнику є їжа, ти 
вдягнутий, у тебе є дах над головою і постіль, тоді 
ти багатший, аніж 75% людей у цьому світі.

ЯКЩО у тебе є банківський рахунок, гроші у 
гаманці і трохи дріб’язку у скарбничці, ти належиш 
до 8% забезпечених людей у цьому світі.

ЯКЩО ти читаєш цей текст, ти благословенний 
вдвічі, тому що:

1) хтось подумав про тебе; 
2) ти не належиш до тих 2-х мільярдів людей, 

котрі не вміють читати.

ЯКЩО...

 Існують наукові підтвердження про 
користь вдячності – для спільної роботи, 
стосунків та психічного здоров’я:

▪ Людям важливо почуватися потрібними. 
Подяка допомагає створити це відчуття. Крім 
того, «дякую» захищає нас від невпевненості. 
Адже часом ми не знаємо, чи дійсно наша 
допомога потрібна.

▪ Подяка зміцнює команду та дає відчуття 
причетності до чогось спільного та 
великого. Вдячність робить місце роботи більш 
комфортним та мотивує людей працювати 
краще. Подяка та визнання у роботі можуть 
бути більш ефективним засобом мотивації, 
аніж гроші.

▪ У шлюбних відносинах вдячність також 
покращує стосунки. Людям, які регулярно 
дякують одне одному, простіше вирішувати 
конфлікти.

▪ Подяка допомагає боротися з депресією 
та захищає від стресу та негативних емоцій. 
Люди, які мають звичку дякувати, та яким 
дякують, легше засинають та краще сплять. 

▪ Вдячність зменшує ризики серцевих 
нападів. Дослідження показали, що люди, 
які регулярно ведуть щоденник подяк, мають 
здоровіше серце, ніж ті, хто просто фіксують 
події протягом дня – подумки чи в нотатках.

За матеріалами www.glavcom.ua

КОРИСТЬ ВІД ВДЯЧНОСТІ 
ЗГІДНО НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
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Якщо в дорожню сумку ми 
покладемо гострі і ріжучі предмети: 
ножі, виделки, шила, голки, цвяхи, 
черепки, розбите скло, – вони, 
переповнивши сумку, порвуть її. Щоб 
зберегти сумку, необхідно її звільнити, 
викинути з неї все гостре.

Те саме відбувається і з нашим 
серцем: пристрасті, вади, гріхи, 
беззаконня, злість, ворожнеча і 
ненависть, якими сповнені наші 
серця, розривають його на частини. 
Примушують людину страждати, 
мучитися совістю.

Саме життя спонукає нас до по-
каяння, викинути із серця покаянням 
беззаконня, що мучать його, викинути 
із серця щирою сповіддю всю гріховну 
скверну, як гострі ріжучі предмети, що 
спричиняють біль і страждання. І до 
серця увійде спокій.

«Наблизьтеся до Бога, і на-
близиться до вас; очистіть ру-
ки, грішники, виправте серця, 
двоєдушні» (Посл. ап. Якова, 4:8).

За матеріалами prytchi.in.ua

ЖИТТЯ 
СПОНУКАЄ ДО 
ПОКАЯННЯ

ЧИ ВСІ ЛЮДИ ГРІШНІ?
При розмові про Бога, зазвичай 

чуєш фразу, що всі ми грішні. 
Справді, написано в Новому Завіті: 
«…бо всі згрішили й позбавлені 
Божої слави…» (Рим.3:23). Але 
одні люди так і залишаються в стані 
грішників, що не покаялися і не 
пізнали Ісуса Христа та істини Божої, 
а над іншими збуваються слова 
(продовження вище згаданого вірша): «...
бо всі згрішили й позбавлені Божої 
слави, але даром виправдуються 
Його благодаттю, через заплату, 
що в Ісусі Христі, що Його Бог дав 
у жертву примирення в крові Його 
через віру, щоб виявити Свою 
правду через відпущення давніше 
вчинених гріхів…» (Рим.3:23-
25). Тобто Бог через Ісуса Христа 
пробачає давніше вчинені гріхи. 

КОМУ БОГ ПРОЩАЄ ГРІХИ?
Тому, хто приходить до Бога 

в молитві покаяння, хто рішуче 
залишає своє старе грішне життя 
і повертається до Євангелія, до 
правил життя, які пропонує Ісус 
Христос (ці правила чітко написані 
в Новому Завіті). Якщо людина 
промовила молитву покаяння, 
але продовжує жити по-старому, 
така молитва не має значення, бо 
відповідно така людина по суті не 
надбала істинної віри. Той, хто щиро 
(усім серцем) повірив в Євангеліє, 
той залишає старий образ грішного 
життя і намагається жити по-новому, 
в святості і чистоті. 

ПЕЧАЛЬНИЙ ФАКТ 
СЬОГОДЕННЯ: НЕВІРСТВО
Багато людей не мають віри в 

живого Бога, хоч і хваляться якимись 
духовними знаннями. Одна жіночка 
рішуче зупинила моє свідчення їй 
про Бога, що мовляв, «ви мені тут 
не розказуйте, я все знаю, я 16 років 
пропрацювала поряд з віруючою 
жінкою в ательє». Вона похвалилася, 
що й Біблію має, і почала жваво 
цитувати 24 розділ Євангелія від 
Матвія. Потім похвалилася, що вона й 
гадає. Коли я натякнув, що ворожіння, 
гадання Бог суворо засуджує, вона 
рішуче заявила, що це їй такий дар 
від Бога. Коли ж я серйозно запитав, 
чи вона вірує, то вона сказала: «Та 
який там Бог, Він мені не допоміг…». 

Я побачив, що вона (як би не 
хвалилася своєю духовністю), але не 
має віри в Євангеліє, в Ісуса Христа 
і залишається по суті невіруючою, 
а отже грішницею (без віри, без 
покаяння, без Христа). І таких людей, 
на жаль, дуже багато.

ЯКИЙ НАЙБІЛЬШИЙ ГРІХ?
Люди, буває, щодо своїх гріхів також 

кажуть, що вони нікого не вбили, не 
вкрали, і по суті вони непогані люди, 
порівняно зі справжніми злодіями, 
вбивцями, перелюбниками.

Можливо це так, але це не врятує 
і не виправдає людину, коли вона 
постане перед Божим судом у 
вічності. А якщо скрупульозно дати 
визначення гріхам, то найбільший 
гріх людини тепер: її невірство в 
живого Бога. Христос сказав так про 
Духа Святого: «А як прийде Він (Дух 
Святий), то виявить світові про 
гріх, і про правду, і про суд: тож 
про гріх, що не вірують у Мене!» 
(Ів.16:8-9). НЕВІРСТВО – ТЯЖКИЙ 
І ПЕРШИЙ ГРІХ. Коли людина 
набуває особисту віру в живого Бога, 
то відповідно вона кається у своїх 
(раніше вчинених) гріхах і починає 
будувати нове життя згідно Заповідей 
Ісуса Христа, скрупульозно вникаючи 
в Новий Завіт, приймаючи кожне 
слово Ісуса Христа і Апостолів, як 
особисто до неї звернене Слово від 
Бога. Це просто і водночас складно. 
Складно для тієї людини, яка не всім 
серцем навернулася до живого Бога, 
хоче жити, як усі люди, і водночас 
заспокоює своє сумління, що вона 
(чи він) християнка (християнин). 

БОГА НЕ ОБМАНИШ!
Навіть свою совість не обманиш, 

а Бога тим паче. Багато людей 
ставлять у виправдання «своєї 
віри» (не підтвердженої Євангелієм) 
церковні традиції, вірування своїх 
батьків, виконання деяких релігійних 
обрядів, тим самим присипляючи 
голос сумління. Навряд чи це 
допоможе і має якесь значення 
для Бога. Ісус Христос наголошує: 
«Оці люди устами шанують Мене, 
серце ж їхнє далеко від Мене... 
Та однак надаремне шанують 
Мене, бо навчають наук людських 
заповідей. Занехаявши заповідь 
Божу, передань людських ви 
тримаєтесь…» (Мрк.7:6-8).  

НЕЗМІННЕ СЛОВО БОЖЕ – 
ОСНОВА НАШОГО СПАСІННЯ!

Отже, Новий Завіт Господа нашого 
Ісуса Христа складають чотири 
Євангелія, Дії апостолів, Послання 
апостолів та Відкриття Іоанна. Новий 
Завіт – основа вчення християнина. 
У цій книзі передано нам  вчення 
Ісуса Христа, в якому важливо 
перебувати, дотримуватися. Всяке 
вчення, яке суперечить основам 
Євангелія, не є від Бога. Апостол 
Павло благає й попереджає церкву: 
«Я признав за потрібне писати до 
вас, благаючи боротись за віру, раз 
дану святим. Дивуюся я, що ви так 
скоро відхилюєтесь від того, хто 
покликав Христовою благодаттю 
вас, на іншу Євангелію, що не інша 
вона, але деякі є, що вас непокоять, 
і хочуть перевернути Христову 
Євангелію. Але якби й ми або 
Ангел із неба зачав благовістити 
вам не те, що ми вам благовістили, 
нехай буде проклятий!» Слово 
Боже один раз передано нам через 
Апостолів, і це настільки серйозно, 
що апостол Павло припускає думку, 
що якби навіть він через деякий час 
почав говорити вже щось інше, то 
жодним чином не можна приймати 
науку, яка суперечить основам 
Євангелія. Особливо актуальні ці 
попередження для сучасних церков 
і послідовників вчення Ісуса Христа. 
Від часу заснування першої церкви 
пройшло майже дві тисячі років і 
виникло багато різних віровчень, 
духовних нашарувань, які суперечать 
Євангелію. 

ОСОБИСТО ДОСЛІДЖУЙТЕ 
ЄВАНГЕЛІЄ!

Тому важливо кожному учню Христа 
особисто вникати у Слово Боже, 
самому досліджувати Євангеліє, у 
молитві просячи Бога, щоб відкрив 
розуміння Слова. Бажано щоденно 
читати Біблію! Бо написано, що 
людина буде жити не тільки хлібом 
фізичним, а саме Словом Божим! 
Нехай Дух Святий настановить 
Вас на істину Слова Божого і 
направить Вас саме до тієї церкви, 
де проповідується непошкоджене 
пізнішими людськими переданнями 
чисте Євангеліє. 

Геннадій Андросов

ПОКАЙТЕСЯ І ВІРУЙТЕ В ЄВАНГЕЛІЄ!

ПРИТЧА

На палубі великого пароплава, 
який перетинав океан, стояв 
чоловік і розважався тим, що 
підкидав і ловив якийсь блискучий 
предмет. Пасажири, дивлячись на 
його забаву, запитали:

— Що це у вас?
— Це – дорогоцінний алмаз, — 

відповів чоловік, — він складає 

все моє майно, яке я продав, щоб 
придбати цей дорогоцінний камінь, 
у ньому праця всього мого життя.

— Якщо це так, — зауважив один 
з пасажирів, — то я на вашому 
місці не обходився б з ним так 
легковажно.

— О, підкидання алмазу мені 
доставляє велике задоволення, — 
відповів чоловік і знову підкинув 
дорогоцінний камінь у повітря.

Чи зробив пароплав поворот, 
або щось інше сталося, але 
чоловік не встиг підхопити алмаз, 
і він шубовснув в безодню океану. 
Робота всього життя (усе майно, 
надбане багаторічною працею) – 
все це в одну секунду назавжди 
загинуло.

Читачу, ти скажеш, що нічого 
подібного в житті не буває, 

ніяка людина не буде настільки 
нерозумною, щоб так легковажити 
дорогоцінним алмазом. 

Якщо порівняти людську душу з 
цим дорогоцінним каменем, то чи 
справді ми цінуємо своєю душею? 
Кожна людська душа – дорогоцінний 
алмаз, і, на жаль, багато власників 
цього скарбу легковажать своєю 
душею, ігноруючи попередження 
Божого Слова про небезпеку.

Варто розуміти: якщо ти втратив 
душу – втратив все. Якщо ти 
втратиш щось інше, то це, в 
більшості випадків, можна замінити 
чимось іншим. Але втрата душі 
незамінна. ДУШУ ВТРАТИВ – ВСЕ 
ВТРАТИВ. Тому цінуймо своєю 
душею, цінуймо час свого життя, 
який так само даний нам Богом. 

ЛЮДСЬКА ДУША – ДОРОГОЦІННИЙ АЛМАЗ

ЩОБ ВИЗНАЧИТИ 
БРЕХНЮ,

ПОТРІБНО ДОБРЕ 
ЗНАТИ ІСТИНУ!

Всі релігії – це сходи, які людина 
будує, щоб досягти неба, але 
християнство – це сходи, які 

Бог спускає з небес на землю, і 
по цих сходах до нас приходить 

Христос. © Олександр Мень
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Мої рідні (дідусь і бабуся) були віруючими, 
наставляли й мене, але я в дитинстві думала, 
що ось коли стану старенькою, як вони, тоді 
й буду віруючою. Хоч я з дитинства завжди 
молилася, знала напам’ять й молитву «Отче 
наш», але не була готова присвятити роки своєї 
молодості Богові. Але Божі плани – не наші… 
У 15-річному віці Господь прикликав мене, і я 
дякую Богу, що тоді не заглушила голос Духа 
Святого в собі, а відгукнулася на Божий призов. 
Церкву я не відвідувала, а з подружками ходила 
до клубу на світські вечорниці. І коли Господь 
кликав мене, я це дуже добре пам’ятаю. Я 
сиджу з подружками на дискотеці, як раптом 
до мене прийшло мовби просвітлення згори: 
та хіба це для тебе, хіба для цього ти живеш? 
Я іншими очима подивилася навколо. Лунала 
гучна музика, хтось сміявся, хтось танцював, а 
я мовби збоку дивилася на все це, і воно мені 
враз стало якимось чужим, не моїм. Я відчула 
себе ніяково, мовби не у своїй тарілці. Я йшла 
додому з дискотеки й напевно знала, що назад 
вже не повернуся. Я стала іншою. Саме тоді я 

палко молилася, вже не завченою молитвою, а 
від щирого серця, своїми словами кликала до 
Бога…

Вже в найближчу неділю я свідомо пішла до 
церкви й усім серцем відчула, що моє місце 
саме там, в зібранні щирих учнів Христа. Через 
рік, у 16-річному віці, я вступила в Завіт з Богом 
через святе водне хрещення, обіцяючи служити 
Богу від усього серця, жити чесно, виконуючи 
Божі настанови для життя згідно з Євангелієм, 
що й намагаюся робити до цього часу.

Бог дав мені доброго чоловіка, ми маємо 
семеро діток. Господь благословляє наше 
життя. Переконуюсь, що Господь із щирим 
чинить по його щирості (Пс.17:26). Звичайно, у 
великій сім’ї є багато труднощів, але ці труднощі 
допомагає долати Бог. Був час, коли діти дуже 
бешкетували й не слухалися, мені, молодій 
мамі, було важко з цим впоратися, стриматися, 
щоб не злитися. Десь на людях, то ще більш-
менш терпіла, але вдома вже не стримувалася. 
Мені, мамі-християнці, ніяк так не можна 
зриватися. Я розуміла, що таким чином грішу. 
Я страждала від цього і зрозуміла, що тільки 
Бог може явити Свою силу в моєму житті й 
змінити мене зсередини, щоб мені мати повне 
звільнення від злості, роздратування, гніву. 
Я почала просто молитися й взивати до Бога. 
Навіть закладала пости. Я сповідувала, що кров 
Христа очищає й звільняє від усякого гріха. Я 
конче мала потребу у звільненні від того зла, 
що в мені закипало у відношенні до дітей. Бог 
почув мою молитву, побачивши моє страждання 
й бажання. І одного разу, коли я стала молитися, 
то навіть фізично відчула, як стала вільною 
від роздратування, злості, крику... Слава Ісусу 
Христу! Написано в Новому Завіті: «Святий 
нехай ще освячується!» (Одкр. 22:11). Це не 
означає, що ми одразу стаємо святими, тими, 
хто вже ніколи ні в чому не грішать. Якщо вже 
святий, то про яке освячення мова? Освячення 
– це тривалий процес, це перемога над 
спокусами силою Духа Святого. Це тривалість 
і стійкість у молитві. Це наш щоденний вибір на 
користь Заповідей Христа, вибір виконання волі 
Господньої. Я можу сказати разом з апостолом 
Павлом: «Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, 
в Ісусі Христі!» (Флп. 4:13).

Людмила Хомич, 38 років, м. Вараш. 
Тел. 098-64-38-034

«Хто любить срібло, той не насититься 
сріблом, і хто любить багатство, тому немає 
користі від того» (Еклезіаста 5:9). 

«Шукайте ж найперше Царства Божого і 
правди Його, і все це вам додасться» (Мт. 6:33).

Які пріоритети твого життя?
Яка ціль твого життя?
До чого ти прагнеш?

Приблизно 2000 років тому на землю в 
людському тілі прийшов Ісус Христос. Це 
була надзвичайно масштабна і славна подія 
– сам Бог зійшов до людей! Частково цей 
тріумф описує євангеліст Лука: «І ось раптом 
з'явилася з Ангелом сила велика небесного 
війська, що Бога хвалили й казали: «Слава 
Богу на висоті, і на землі мир, у людях 
добра воля!»» (Лук.2:13-14).

Свого первенця Марія поклала в ясла 
(годівницю для худоби), «бо не було місця в 
заїзді» (Лук.2:7). Ми засуджуємо тих людей, 
які не змогли прийняти Ісуса, не розуміємо 
їхньої байдужості до Сина Божого... Але чи 
знайдеться місце для Ісуса у наших серцях? 
Чи готові ми звільнити місце для Нього у 
своєму житті, розумі?

Об'єм людської пам'яті рівний одному 
квадрильйону байт (1000 000 000 000 000 
байтів або ж 1 млн гігабайт. Для порівняння: 

середня оперативна пам'ять комп'ютера 
становить 8 гігабайтів). Величезні обсяги 
інформації ми споживаємо щодня. За п’ять 
попередніх років у світі було вироблено 
інформації більше, ніж за всю попередню 
історію людства. Її обсяг зростає щорічно 
на 30%. Вчені з Університету Каліфорнії 
підрахували обсяг медійного контенту, який 
«споживає» цивілізована людина, включаючи 
телебачення, веб-сайти, радіо, газети та 
ін. Так ось, прийманням інформаційної їжі 
людина займається понад 11 годин на день, 
за цей час «перетравлюючи» 100 500 слів і 34 
гігабайти аудіовізуальної інформації. Якщо 
рахувати за кількістю слів, то майже половина 
генерується телебаченням.

Яку частку у цьому масивному 
інформаційному потоці займає Ісус? 
Скільки часу в день ти проводиш у 
роздумах про Нього, у спілкуванні з Ним?

«Я ось благовіщу вам радість 
велику, що станеться людям усім. Бо 
сьогодні в Давидовім місті народився 
для вас Спаситель, Який є Христос 
Господь» (Лук.2:10-11). Ці слова Ангела 
Господнього так мало займають місця в 
об’ємному вимірі інформації! Але саме ці 
слова значно важливіші для людини, аніж 
мільйони байтів будь-якої іншої інформації! 
Запиши їх на скрижалях свого серця, 
закарбуй їх у своєму розумі, розчини їх 
вірою, роздумуй над ними...

ІСУС ХРИСТОС ПРИЙШОВ У ЦЕЙ 
СВІТ, ЩОБ СТАТИ ТВОЇМ ОСОБИСТИМ 

СПАСИТЕЛЕМ І ГОСПОДОМ!

Олександр Геніш, м. Дубно, Рівненщина 

СКІЛЬКИ МІСЦЯ У ТВОЄМУ ЖИТТІ ВІДВЕДЕНО ДЛЯ ІСУСА?



Віра Кушнір з чоловіком МиколоюЯК Я СТАЛА НАЗВАНОЮ 
МАМОЮ СВОЄМУ МЕН-

ШОМУ БРАТУ
Згадуючи події прожитих років, ди-

вуюся, як дивовижно Бог провів мене 
через усе життя. Я маю віру в живо-
го Бога і твердо знаю, що Його рука 
була і є наді мною від самого народ-
ження. Мені довелося пережити ба-
гато труднощів. Це був тяжкий час 
атеїстичного комунізму. Але й тоді ми 
вижили…

Я виростала у християнській сім’ї на 
Буковині. Мої батьки (Теофіл і Єфросія) 
покаялися і навернулися до живого 
Бога в 1952 році, в рік мого народжен-
ня. Наші односельці були побожними 
людьми, але до нас (євангельських 
християн) відносилися неприязно, 
дорікаючи тим, що мовби ми зрадили 
батьківську віру. Комуністи, КДБ, голо-
ва сільської ради так само намагалися 
різними способами перевиховати нас і 
переконати, що Бога нема.

Одного разу нам повідомили страш-
ну новину про те, що наша мама хво-
ра на відкриту форму туберкульозу. Її 
терміново ізолювали в лікарні. Поде-
коли їй ставало краще і ми надіялись, 
що вона вилікується і прийде додо-
му…

Нас, дітей, було четверо: старший 
брат Омелян, я, а потім молодші: се-
стра Євгенія і брат Назар. Мені було 
усього лише 10 років, але відчувала ве-
лику відповідальність за свою сім’ю…

Ніхто з лікарів не знав, що мама 
вагітна. Вони б напевно не дозволи-
ли їй народжувати. Який же був подив 
медперсоналу, коли на ранок, при-
йшовши в палату до мами, побачили 
новонародженого хлопчика біля неї. 
Усіх охопила паніка, ту дитину негай-
но забрали на обстеження в пологове 
відділення. Виявилось, що вона цілком 
здорова, у неї туберкульозних паличок 
було навіть менше, ніж в інших здо-
рових дітей. З пологового відділення 
мого братика перевели в палату для 
дітей, від яких відмовилися. Мені ж 
дозволяли приходити й брати його на 
руки. Я могла вільно виходити з ним в 
парк погуляти. Його ніхто не брав на 
руки, крім мене. Я звикла до того, що 
він в мене є. Я знала, що в мене є мен-
ший брат.

Та одного разу до нас прийшла ме-
дична сестра з текою в руках і каже до 
тата: «Ми хочемо забрати у вас дити-
ну на три роки. Потім ви зможете взяти 
її назад. Ми не можемо більше її три-
мати в лікарні». Тато згодився на це. 
Я була поряд, і, як почула це, то для 
себе прийняла рішення. У моєму серці 
була така віра, що брата потрібно не-
гайно забрати. Я позичила дерев’яну 
коляску у сусідів і якусь одежину для 
нього, пішла в лікарню і забрала бра-
тика додому. Йому було на той час 
лише сім місяців, а мені трошки за 10 
років. Тепер я розумію, що якби мого 
братика забрали представники влади, 
то ми назавжди б його втратили.

Ніхто не звернув уваги на те, що я 
фактично викрала дитину. Тато, як 
прийшов додому і побачив сина, то 
сказав: «Що тепер я буду робити?» А 
ми ж тішилися, братик в колясці… А 
тут він їсти захотів… Так сталося, що 
у нього стався розлад травлення, і я 
вимушена була йти з ним до лікарні. 
Я залишалась біля брата невідступно. 
Настільки полюбила його і була 
прив’язаною до нього, що навіть не 
могла собі уявити, що його не буде по-

руч зі мною. В лікарні давали їжу лише 
на братика, а він таким був, що той ку-
сочок хліба з маслом з’їдав враз. То я 
збирала під деревом абрикоси і їла… 
Братик підростав і жив між нами.

РАБСТВО В КОЛГОСПІ
Мої батьки хоч жили дуже бідно, але 

мали головне: любов і злагоду між со-
бою. На жаль, то був такий час, що 
вони фактично були рабами, щось ви-
правити матеріально не мали жодної 
можливості. Наша хата була стара, 
дах протікав... Їсти готували в печі, 
яка часто диміла так, що рушниками 
виганяли дим з хати. Згадую, як ми 
спали… В хаті майже нічого не було. 
Солому настеляли на ліжко, матраців 
не було. Накривалися чим доведеться. 
Зимою ходили в старенькому подерто-
му взутті й одязі. Ноги часто були мок-
рими й ніхто на це не звертав уваги. У 
школі всі добре навчалися, але освіти 
ніхто здобути не міг. Бо давали харак-
теристику, в якій було написано, що ми 
– діти сектантів. Сучасному поколінню 
важко повірити й зрозуміти: навіщо 
спати на соломі, можна ж купити ма-
трац? Тож не було де купити, не було 
за що купити. Тоді був такий час…

Не зважаючи на матеріальні 
труднощі, мої батьки зробили 
найголовніше: вони заклали в моє 
серце любов до Бога. Тато завжди 
нам читав Слово Боже і нас навчав 
євангельської науки. Він зумів закласти 
у наші серця ще й страх перед Госпо-
дом. Він говорив: «Якщо Господь при-
йде цієї ночі, де ви будете?» Ці слова 
заставляли мене задуматись, бо там 
зробила недобре, там збрехала татові. 
Він дав на хліб карбованця, а я купила 
цукерку і з’їла з хлібом. Нічого не ска-
зала батькові, бо грошей не було. На 
моїй совісті це було. Я розуміла, що 
зробила неправильно.

Одного разу приїхали з КДБ. Ми 
були в хаті. Був вечір і тато читав нам 
стареньку Біблію. Вони схопили тата 
за плечі й кинули в автомобіль, яким 
приїхали. І Біблію забрали... Потім тата 
відпустили.

Татові не раз говорили, що відберуть 
дітей, але не могли зробити це з 
однієї причини: діти добре навчались 
у школі. Мого меншого братика назва-
ли Яків. Він визнавав мене за маму…

МОЯ МАМА – ПРИКЛАД 
ІСТИННОЇ ВІРИ

Один із яскравих спогадів мого ди-
тинства відноситься до моєї мами, 
яка, не дивлячись на свою тяжку 
хворобу, зуміла посвятити усіх своїх 
дітей Богові. Це показує, наскільки 
вона довіряла Ісусу Христу, що мог-
ла віддати найцінніше, що в неї було 
(своїх дітей), у руки Того, Хто був її 
Господом. Моя мама була доброю 
християнкою. Вона не нарікала на 
тяжкі обставини, але зі слізьми про-
сила у Бога милості своїм дітям. У 
той час зібрання церкви робили по 
хатах. Мені говорили, що коли мама 
приходила в зібрання, то всі хотіли 
молитися саме біля неї, бо якась 
надзвичайна сила виходила від неї. 
Вона ніколи не боролась за життя, 
казала про те, що хотіла б бути з Го-
сподом. Ці слова ранили мого тата, 
бо він дуже любив її. Він розповідав: 
«Я зібрав служителів, щоб взяти піст 
і молитися за її зцілення. Та вона ска-

зала: «Ви маєте право. Але я хочу 
вже туди, в небо»». Мама дуже моли-
лася за нас, дітей. Одного разу вона 
призвала мене до себе і сказала: 
«Пообіцяй мені, що ти будеш служи-
ти Богу». Я сказала «так», навіть до 
кінця не усвідомлюючи всієї суті ска-
заного. Коли тато приїхав до лікарні, 
то мама була вже без свідомості. Але 
санітарки, які були там, засвідчили: 
«То ваша жінка вночі так співала на 
якійсь незрозумілій мові. Співала й 
співала. Ми до неї говоримо, а вона 
не відповідає». Перед тим, як вона 
померла, то вона співала на інших 
мовах. Коли Якову виповнилось чо-
тири роки, то наша мама відійшла у 
вічність, їй на той час було лише 44 
роки.

НАША ДОЛЯ – ІСУС 
ХРИСТОС

У дитинстві я твердо стояла у вірі 
перед Богом. Голод і труднощі не зла-
мали мою віру, а навпаки, утвердили 
її. У моєму серці була щира дитяча 
віра, яка не згасла й у подальші роки 
мого життя. Коли я вже вийшла заміж 
і жила у Львові, ми часто приїздили в 
гості, у село. Я дякую Богові за свого 
чоловіка Миколу, який є рясним Божим 
благословенням для мене. Він служи-
тель у церкві, і ми можемо доповняти 
одне одного, як в житті, так і в нашо-
му служінні Богові. У цьому році ми 
відсвяткували ювілейну дату – 45 років 
нашого подружнього життя. Я задово-
лена тим, що наше життя проходить 
під пильним Божим поглядом.

Я дуже щаслива, насамперед тим, 
що знаю Бога. А, по-друге, я побачи-
ла результат Божої милості до нас. І 
до цього часу у нашій родині не було 
ні пияка, ні алкоголіка, ні наркомана, 
ні злочинця. Ми всі служимо Богу і є 
віруючими. Мій старший брат Оме-
лян був пресвітером церкви (він вже 
закінчив свій земний шлях), молодші 
брати служать дияконами в церкві. Уся 
моя родина нині проживає в США.

У Якова народилося троє дітей. Усі 
діти чудові й усі служать Богу. У моєї 
молодшої сестри є чотири дочки й син. 
При зустрічі вона ділиться зі мною 
спогадами: «Віро! Як мені бракувало 
материнської любові. Як мені хотілось, 
щоб хтось пригорнув мене до себе і 
сказав ласкаве слово. Нехай хоч мої 
діти не знають цього». Я мовчала, 
ледь стримуючи сльози, бо й мені бра-
кувало материнської любові, бо наша 
мама рано залишила нас. Я була стар-
шою сестрою, тому старалась завжди 

тримати себе в руках і брати на себе 
відповідальність захищати свого мен-
шого брата і сестру. Мені здавалось, 
що інакше й бути не може. Прийшли 
діти в школу з батьками, а «баптисти» 
прийшли самі. Це завдавало болю. Це 
було вразливим для нас.

СЮРПРИЗ НА МОЄ 
65-РІЧЧЯ

Моя родина зробила мені на моє 
65-річчя великий сюрприз – урочисто 
відсвяткували мій День народження. 
Усі мої рідні (майже 40 осіб) зібралися 
в ресторан, який був святково прибра-
ний. Фотографували мене з відкритим 
ротом, бо я була приємно вражена 
всім цим. Я ніколи так пишно не справ-
ляла свого Дня народження. Я стала 
питати в них: «За що ви мені це зро-
били?» Найменший брат Яків встав і 
каже: «Що людина сіє, те мусить пожа-
ти». Діти мене дуже люблять і поважа-
ють. Я знайшла любов, якої мені так не 
вистачало в дитинстві…

Свідчення про моє життя багате 
різними подіями, зустрічами й розлу-
ками. Життя завжди більше написа-
ного… Це свідчення неможливо пере-
казати, його можна тільки прожити 
– побачити думками картини й облич-
чя, відчути дихання часу. Я пригадала 
усього декілька яскравих спогадів, що 
пройшла, що було зі мною. Це жива й 
правдива історія мого життя…

З любов’ю Господа нашого Ісуса 
Христа до Вас Віра Кушнір
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СВІДЧЕННЯ МОГО ЖИТТЯ – БОЖА ЛЮБОВ

«Роблячи добро, не втрачаймо
запалу, бо свого часу пожнемо...» 

Галатам, 6:9



ВЛУЧНІ 

ВИСЛОВИ
Почніть дякувати Богові 

за те, що у вас є, і Він дасть 
те, чого вам не вистачає!

Коли не знаєш, що ска-
зати Богу, скажи Йому: 
«ДЯКУЮ!»

Вдячність – борг, який 
треба сплатити, але який 
ніхто не має права чекати.

Щоб навчитися моли-
тися, спочатку потрібно 
навчитися дякувати.

Багато людей моляться, 
коли тяжко хворі, а коли 
одужують, смертельно за-
недужує їхня подяка.

Прокидаючись кожен 
день, чекаємо ми чудеса, 
але ж диво сталося: Бог 
відкрив наші очі.

Горда людина рідко 
буває вдячною, бо їй 
здається, що вона ніколи 
не отримує стільки, скільки 
заслуговує.

Наші нарікання з 
приводу того, чого ми 
позбавлені, виникають від 
нестачі подяки за те, що 
ми маємо.

Не зосереджуй свою 
увагу на тому, чого тобі не 
вистачає. Дякуй за те, що у 
тебе вже є!
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Я був зовсім маленьким, коли у 
нас вдома з’явився телефон – один 
з перших телефонів у нашому місті. 
Пам’ятаєте такі великі громіздкі 
ящики-апарати?

Я був ще занадто малий на зріст, 
щоб дотягнутися до блискучої трубки, 
що висіла на стіні, і завжди зачаровано 
дивився, як мої батьки розмовляли 
телефоном.

Пізніше я здогадався, що всередині 
цієї дивовижної трубки сидить 
чоловічок, якого звуть: «Оператор, 
Будьте Добрі». І не було на світі такої 
речі, якої б той чоловічок не знав.

«Оператор, Будьте Добрі» знала 
все – від телефонних номерів сусідів 
до розкладу поїздів.

Мій перший досвід спілкування з 
цим джином у пляшці стався, коли 

я був вдома один і вдарив палець 
молотком. Плакати не було сенсу, тому 
що вдома нікого не було, щоб мене 
пожаліти. Але біль був сильним. І тоді 
я приставив стілець до телефонної 
трубки, що висить на стіні.

— Оператор, Будьте Добрі.
— Слухаю, — відповів хтось таким 

же голосом, як у моєї мами.
— Знаєте, я вдарив палець... 

молотком...
І тоді я заплакав, бо у мене з’явився 

слухач.
— Мама вдома? — запитала 

Оператор, Будьте Добрі.
— Немає нікого, — пробурмотів я.
— Кров йде? — запитав голос.
— Ні, просто болить дуже.
— Є лід вдома?
— Так.
— Зможеш відкрити ящик з льодом?
— Так.
— Приклади шматочок льоду до 

пальця, — порадив голос.
Після цього випадку я дзвонив 

Оператору, Будьте Добрі за будь-
чим. Я просив допомогти зробити 
уроки й дізнавався у неї, чим годувати 
хом’ячка.

Одного разу наша канарейка 
померла. Я відразу зателефонував 
Оператору, Будьте Добрі й повідомив 
їй цю сумну новину. Вона намагалася 
заспокоїти мене, але я був невтішний 
і запитав:

— Чому так має бути, що гарна 
пташка, яка приносила стільки радості 
нашій родині своїм співом, повинна 

була померти й перетворитися в 
маленький клубок, покритий пір’ям, 
що лежить на дні клітки?

— Пол, — сказала вона тихо, — 
завжди пам’ятай: є інший світ, де 
можна співати.

І я якось відразу заспокоївся.
На наступний день я зателефонував 

як ні в чому не бувало і запитав, як 
пишеться слово fix.

Коли мені виповнилося 9, ми 
переїхали в інше місто. Я нудьгував 
по Оператору, Будьте Добрі й часто 
згадував про неї, але цей голос 
належав старому громіздкому 
телефонному апарату в моєму 
колишньому будинку і ніяк не 
асоціювався у мене з новеньким 
блискучим телефоном на столику в 
холі.

Підлітком я теж не забував про неї: 
пам’ять про захищеність, яку давали 
мені ці діалоги, допомагала мені в 
моменти нерозуміння й розгубленості.

Уже дорослим я зміг оцінити, скільки 
терпіння і такту вона проявляла, 
розмовляючи з малюком.

Через кілька років, після закінчення 
коледжу, я був проїздом у своєму 
рідному місті. У мене було всього пів 
години до пересадки на літак.

Не думаючи, я підійшов до 
автоматичного телефону і набрав 
номер:

Дивно – її голос, такий знайомий, 
відповів. І тоді я запитав:

— Чи не підкажете, як пишеться 
слово fix?

Спочатку – довга пауза. Потім була 
відповідь, спокійна і м’яка, як завжди:

— Думаю, що твій палець вже 

зажив до цього часу.
Я засміявся:
— О, це дійсно ви! Цікаво, чи 

здогадувалися ви, як багато значили 
для мене наші розмови?!

— А мені цікаво, — вона сказала, 
— чи знав ти, як багато твої дзвінки 
значили для мене. У мене ніколи не 
було дітей, і твої дзвінки були для 
мене такою радістю.

І тоді я розповів їй, як часто згадував 
про неї всі ці роки, і запитав, чи можна 
нам буде побачитися, коли я приїду в 
місто знову.

— Звичайно, — відповіла вона. — 
Просто подзвони й поклич Саллі.

Через три місяці я знову був 
проїздом в цьому місті. Мені відповів 
інший, незнайомий голос:

— Оператор.
Я попросив покликати Саллі.
— Ви її друг? — запитав голос.
— Так, дуже старий друг, — відповів 

я.
— Мені дуже шкода, але Саллі 

померла кілька тижнів тому.
Перш ніж я встиг покласти трубку, 

вона сказала:
— Зачекайте хвилинку. Вас звати 

Пол?
— Так.
— Якщо так, то Саллі залишила 

записку для вас на той випадок, якщо 
ви зателефонуєте... Дозвольте мені 
прочитати її вам? Так... в записці 
сказано:

«Нагадай йому, що Є ІНШИЙ 
СВІТ, В ЯКОМУ МОЖНА СПІВАТИ. 
Він зрозуміє».

Я подякував їй і повісив трубку.
Пол Віллард

CТАРИЙ ТЕЛЕФОН

— Скажіть, бабусю, а що Ви хочете купити?
На бабу Дусю уважно дивилася дівчинка років 

восьми.
— Навіщо тобі, дитинко?
— Ми з татом Вам купимо.
— Що купите? — розгубилася баба Дуся.
— Ну, що Ви хочете?...
— Так я це... Просто по хліб зайшла.
— Значить, купимо Вам хліба. Тато йди сюди!
Підійшов чоловік.
— Ви не соромтеся, — сказав він бабі Дусі. — 

Ми з донькою іноді приходимо в цей магазин, і 
вона вибирає когось, кому хоче допомогти. Що 
Ви хотіли купити?

— Не треба, діточки, — ще більше розгуби-
лася бабуся. — Я і пенсію отримую, і городик 
у мене є, і п’ять курочок... Це ви в місті за все 
платите, а ми в селі... Хіба нам багато треба? 
Спасибі вам, дітки... Дай, Боже, вам здоров’я!

— Ні! — не відступала дівчинка. — Я знаю, 
що Вам важко... Це ж видно! Ми обов’язково 
Вам допоможемо. Що Вам ще, крім хліба?

Бабуся Дуся не знала, що й сказати.
— Ну, я іноді ще беру сто грамів ковбаски. 

Прямо тут, біля магазину, з хлібом її і їм. Сто 
грамів... Найдешевшої.

— Показуйте, — сміливо сказала дівчинка, — 
повертаючись до прилавка з ковбасами.

Бабуся довго розглядала вітрину.
— Так тут зараз і немає такої... Я беру ту, що 

гривень за 40, за 50... А тут, дивіться, які ціни! 
Ні, не треба, діточки. Спасибі вам...

— Зрозуміло, — знову заговорив тато. — Ви, 
бабусю, постійте тут ось з цим візком, а ми з 
донькою зараз швидко візьмемо все, що вам 
потрібно. Віко, вибирай.

— Не треба, діточки, — почала було знову 
бабуся Дуся, але ніхто її вже не слухав.

... Коли я під’їхав до магазину, побачив на розі 
стареньку бабусю. Біля її ніг стояв пакет. В ру-
ках вона тримала батон хліба і варену ковбасу. 
Підійшов, тому що помітив – бабуся плаче.

— Що трапилося? — питаю.
Бабуся мовчала, а потім каже:
— У тебе, дитино, немає в машині ножа? Мені 

б відрізати шматочок ковбаски, а то бачиш... Це 
дуже багато.

Приніс ніж. Відрізали й хліба, і ковбаси. Реш-
ту бабуся акуратно поклала в пакет до круп, 
макаронів і мандарин.

— Так чого плачете? — знову питаю я.
— Не знаю, дитинко, — відповіла баба Дуся 

і розповіла мені історію, яку ви тільки що про-
читали вище.

Вона відкушувала маленькими шматочками 
– то хліб, то ковбасу... А на щоках сльози...

Це сталося у нас, у Світловодську. Дівчинку, 
як каже бабуся Дуся, звуть Віта. Татусь у неї 
Олег. Ще й мама в магазині була, теж з покуп-
ками допомагала. Не сумніваюся, що й Господь 
там був. Стояв на розі магазину, обійнявши ста-
ру бабусю. Вона їла і ... тихо плакала.

Сергій Мирний
«Перед лицем сивизни встань, і вшануй 

лице старого, і будеш боятися Бога свого. 
Я – Господь!» (Біблія, Левит, 19:32).

СЛЬОЗИ БАБУСІ ДУСІ...

МАЛЕНЬКІ ДОБРІ СПРАВИ,
ЗРОБЛЕНІ З ВЕЛИКОЮ ЛЮБОВ’Ю,

ПРИНОСЯТЬ РАДІСТЬ І СПОКІЙ
Мати Тереза



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;
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 15-00, вул. Нестерця, 8, 

Церква «Христа Спасителя»;
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;
ОРЖИЦЯ: з 9-00, вул. Центральна, 87

(Вт, Пт з 19-00), Церква  «Ковчег»;
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;
СУПРУНІВКА: вул.Соборна 5-б, Дім 

молитви, тел. 063-782-7400;
ЧОРБІВКА:  з 10-00,  Церква Христа 

Спасителя;
ЧОРНУХИ: з 10-00, вул. Сковороди, 11;
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:

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:

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

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - 

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 запитаннями
до священнослужителя Церкви за тел. 

066-772-4360, Василь Васильович. 

с. ОПІШНЯ,  
вул. Керамологічна, 6 

(колишній пров. Заливчого,
навпроти магазину «Провіант»)

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА
«ВІДРОДЖЕННЯ»

ЗАПРОШУЄМО
НА БОГОСЛУЖІННЯ! 

ЩОНЕДІЛІ о 15-00

Церква ХВЄ «Спасіння» м. КОВЕЛЬ

Запрошуємо щонеділі 
з 10-00 та з 18-00 за адресою: 

вул. Левицького, 75-А, м. Ковель, 
Волинь. Тел.: 097-155-0659

НЕ СПІШІТЬ ГРІШИТИ! 
СПІШІТЬ ПОКАЯТИСЯ 

У СВОЇХ ГРІХАХ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС в Церковь Христиан Веры 
Евангельской «ЕДИНСТВО ВО ХРИСТЕ»

г. БЕРДЯНСК, ул. Волонтёров, 53 (2 этаж). 
Каждое воскресенье в 10.00, каждую среду в 18.00.
Богослужения проходят с сурдопереводом! ЗВОНИТЕ НАМ! 

Тел.: 066-799-1620, Леонид; 067-296-6211, Ярослав

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ:
КРАСНОКУТСЬК: вул. Миру, 164, 

щонеділі з 10-00, щочетверга
з 17-00. Тел.: 097-287-1460.

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

Тел.: 067-908-9598.

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

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

Газета «ЖИВА НАДІЯ» видається 4 
рази на рік, друкується за добровільні 

пожертвування, розповсюджується 
безкоштовно. Тираж цього випуску 45 тис.

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

ЗАПРОШУЄМО ВАС 
ВІДВІДАТИ ЦЕРКВУ
м. ДОЛИНСЬКА

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!

 ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!

Людина – творіння суспільне, вона в 
будь-якому випадку буде шукати хоч 
одного однодумця для спілкування. 
І той, хто щиро вірує в Ісуса Христа, 
буде прагнути спілкування з людьми, які 
мають спільні духовні погляди. Читаючи 
Новий Завіт, Дії апостолів, легко 
простежити думку, що перші християни 
мали регулярні зібрання (богослужіння), 
де спільно молилися, співали псал-
ми, служили Богу. Члени першої 
церкви збиралися навіть щоденно! 
Зібрання людей інакше називається 
церквою. Слово «церква» походить 
від давньогрецького слова «еклезія», 
що означає «зібрання людей». Саме 
в християнстві зібрання віруючих 
називають церквою. Апостол Павло, 
пишучи послання до однієї з церков, 
застерігає: «Не кидаймо зібрання 
свого, як то звичай у деяких, але 
заохочуймося…» (Євр. 10:25).

Отже, логічне запитання: якщо Ви 
вважаєте себе щирим християнином, 
то чи відвідуєте церкву? Не раз чи 
два на рік, а – регулярно. Членство в 
помісній церкві є важливою умовою 
духовного зросту християнина.

Яку саме церкву обрати? Вирі-
шувати Вам. Варто помолитися і 
попросити Духа Святого, щоб Він Вас 
направив саме в ту церкву, яку для Вас 
визначив Бог. Важливо вибирати те 
зібрання християн, де служителі церкви 
ведуть проповідь Євангелія (Слова 
Божого) зрозумілою для Вас мовою, де 
навчають здорової євангельської науки 
згідно з вченням Ісуса Христа.

Нижче на цій сторінці подається 
перелік деяких церков, які Ви 
могли б відвідати. Рясного Божого 
благословення бажаємо Вам на шляху 
пізнання істини.. 

ЧИ ПОТРІБНО ХРИСТИЯНИНУ ВІДВІДУВАТИ ЦЕРКВУ?


