
ЧИ ТИ ВІРИШ, ЩО 
ХРИСТОС ВОСКРЕС?

ЖИВА НАДІЯ
        Квітень 2020 р., №99                                           Християнська газета                                     www.dorogadoboga.com.ua                  

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

«Ідіть по цілому світові, 
та всьому створінню Єван-
геліє проповідуйте! Хто 
ввірує й охреститься, бу-
де спасенний…» (Єв. від 
Марка, 16:15-16). Це повеління 
отримали апостоли від Ісу-
са Христа. Вони старанно 
виконували цю Божу Заповідь, 
йдучи з проповіддю Євангелія 
по всій землі, долаючи значні 
труднощі та перешкоди, нара-
жаючи своє життя на небезпеку 
і навіть на смерть. Що ж бу-
ло головним стимулом для 
послідовників Ісуса Христа йти 
й свідчити іншим людям про 
Спасителя світу? АПОСТОЛИ 
ПОВІРИЛИ В ТЕ, ЩО ІСУС 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Найглибший зміст воскре-
сіння Ісуса Христа полягає у 
вічному житті, яке Він дарує 
усім Своїм послідовникам, 
що непохитно вірять не тільки 
в те, що Христос воскрес, 
але й вірять у своє майбутнє 
воскресіння для вічного життя.

Христос називає щасливими 
тих, хто не бачили Його осо-
бисто після Його воскресіння, 
але увірували в цю новину. 
Власне «Євангеліє» й означає 
«Добра новина». Про що ж 
саме ця новина? Насамперед 
про воскресіння Ісуса Христа!

* * *
Ми живемо в складний 

час, повний суперечностей, 
коли люди святкують Пасху 

(тобто воскресіння Христа), 
але чи вірять насправді в цю 
євангельську звістку? Апостол 
Павло написав: «Коли ж 
бо Христос не воскрес, то 
проповідь наша даремна, 
даремна також віра ваша!» 
(1Кор.15:17). Тобто, якщо не 
вірити в воскресіння Ісуса 
Христа – то взагалі таке хрис-
тиянство безглузде, воно втра-
чає євангельський зміст.

Люди часто кажуть, що 
вірують у Бога по-своєму, але 
якщо людина не вірить у Бога 
згідно з вченням Ісуса Христа, 
згідно з Євангелієм, тобто не 
сприймає Новий Завіт (все те, 
що там написано) буквально, 
то така її віра не призведе 
до спасіння її душі. Це тільки 
релігія (традиції людські) 
для заспокоєння совісті, але 
не жива віра в живого Бога! 
«Коли ми надіємося на 
Христа тільки в цьому жит-
ті, то ми найнещасніші від 
усіх людей!» – саме ці слова 
апостола Павла стосуються тих 
християн, що мовби сповідують 
християнство, але не вірують у 
вічне життя, у воскресіння Ісуса 
Христа (Пасху).

«Та нині Христос воскрес 
із мертвих, первісток серед 
покійних!» – ці слова апостола 
Павла дають живу надію всім 
людям, що й вони можуть 
через віру у воскресіння Сина 
Божого (Ісуса Христа) отримати 

прощення своїх гріхів і життя 
вічне в Божому Царстві!

* * *
Варто кожному з нас сьо-

годні (особливо в ці святкові 
пасхальні дні) осмислити своє 
життя, свою віру. Дехто шукає 
виправдання в тім, що він живе, 
як всі люди, що він не гірший 
від інших, що він належить до 
традиційної церкви й виконує 
деякі церковні обряди, але 
питання не в цьому, а в тім,

ЧИ ТИ ВІРУЄШ ОСОБИСТО 
У ВОСКРЕСІННЯ ІСУСА 
ХРИСТА І СВОЄ ВЛАСНЕ 
ВОСКРЕСІННЯ? ЧИ ТИ 

ВІРУЄШ У ВІЧНЕ ЖИТТЯ?

«Ісуса Христа, Котрого, не 
бачивши, любите, і в Котрого 
віруєте, хоч донині не бачили, 
і радієте радістю невимовною і 
преславною, досягаючи вірою 
вашою спасіння ваших душ» 
(1Петр.1:8). Цими словами 
апостол Петро звертається й 
до нас, жителів планети Земля, 
у цьому XXI столітті.

«Це ж написано, щоб ви 
увірували, що Ісус є Христос 
(тобто Сам Бог), і віруючи, 
мали життя в ім’я Його». Так 
переконливо записав апостол 
Іоанн (Єв. від Іоанна, 20:31), 
щоб ти, любий друже, повірив 
і отримав вічне життя в ім’я 
воскреслого Ісуса Христа! 
Амінь.

СВІДЧЕННЯ                                           Стор. 7

НАЙКРАЩЕ 
РІШЕННЯ 
МОГО ЖИТТЯ

Микола Кулакевич

НАВЧИ НАС 
МОЛИТИСЯ...

Геннадій Андросов

  ЄВАНГЕЛЬСЬКА НАУКА                        Стор. 3

БОГ МИТТЄВО 
ЗЦІЛИВ МЕНЕ 
ВІД РАКУ

Армен Мінасян

  СВІДЧЕННЯ                                         Стор. 2

ЖИВА НАДІЯ 
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ!

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

«Спасіння від Господа, і над народом 
Твоїм Твоє благословення!»

Псалми 3:9 



НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙСЯ 
НАОДИНЦІ ЗІ СВОЇМИ 

ПРОБЛЕМАМИ!
Спіши до Церкви Христової! 
Там щирі люди, які люблять 

Бога. Вони завжди тобі 
допоможуть!

ені зараз 32 роки. 
Хочу поділитися 

своїм свідченням, як Бог при-
кликав мене до покаяння 
чотири роки тому. Багато 
моїх родичів – християни. 
Мій дядько часто приводив 
мене в євангельську церкву 
у Полтаві, де пройшло моє 
дитинство. Я не заперечував 
Бога і з юних років звертався 
до Нього в молитві. Коли ж 
підріс, подорослішав, грішний 
світ поступово сильно захопив 
мене. Особливо коли переїхав 
в Росію до батька, тоді вже 
зовсім не контролював свої 
вчинки. У Полтаві я жив з 
матір’ю і сестрою (мама з 
батьком розлучені). У 2012 
році батько потелефонував 
мені й запропонував приїхати 
до нього. Я приїхав і жив з 
ним. У 2016 році ми вирішили 
поїхати на заробітки в Ге-
ленджик. Заздалегідь купили 
квитки на поїзд. Я будував 
райдужні плани на подальше 
життя, в якому місця для 
Бога, на превеликий жаль, 
не було. Мені здавалося, що 
все влаштовувалося добре. 
Але Бог вчасно зупинив мене, 
щоб гріх остаточно не знищив 
мою душу. Коли до від’їзду в 
Геленджик залишалося всього 
два дні, раптово у мене сильно 
розболілася голова. Я всю 
ніч не спав, пив таблетки від 
головного болю, але голова 
ще більше боліла.

Під ранок розбудив брата, 
він терміново відвіз мене до 
лікарні, де лікар вколов мені 
знеболювальний засіб. Біль 
не вщухав. Близько сьомої 
години ранку приїхав мій 
батько і повіз мене в обласну 
лікарню (Єкатеринбург). Там 
мені зробили МРТ. Батькові 
повідомили невтішний ре-
зультат. Він не хотів вірити, 
повіз мене в приватну клініку, 
де повторно взяли аналізи, 
перевірили ще раз. Результат 
не змінився. Я почув, як лікар, 
показуючи знімки моєї голови 
батькові, повідомив йому, що 
у мене злоякісна пухлина. Він 
сказав, що мені залишилося 
жити не більше двох місяців, 
тому що пухлина збільшується 
і перекриває кровоносну ар-
терію, що з’єднує серце з 
моїм мозком. Саме тому я 
відчував, що не припиняється 
головний біль. Подача крові 
скоро повністю припиниться і 
настане смерть. Можна було 
спробувати зробити дорогу 
операцію і видалити пухлину. 
Та й то, гарантії на успішну 
операцію не було жодної. Лікар 
запропонував нам терміново 
їхати в Ізраїль або в яку іншу 
країну, де можуть зробити таку 
складну операцію. В обласній 
лікарні вони ж не могли нічого 
вдіяти.

Мені було тоді 28 років. 
Батько побачив, що я все чув, 
він насварив лікаря, що той, 

щоб повідомити таку погану 
новину, не відвів його поодаль, 
щоб син не чув. Я був сильно 
засмучений. Батько відразу 
став шукати потрібну клініку й 
гроші, щоб їхати на операцію, 
але кожен день був на рахунку. 
Біль посилювався, мій стан з 
кожним днем погіршувався. 
Мені кололи знеболювальні 
препарати. Я майже нічого 
не їв, буквально за п’ять днів 
схуднув на десять кілограмів. 
До всього сильно переживав.

Саме тоді в моїй пам’яті 
спливло все, що я чув у церкві 
в дитинстві, як Ісус зціляв будь-
яку хворобу в людині. Чи є 
щось неможливе для Господа? 
І я зрозумів, що тільки Господь 
може мені допомогти. Але як 
звернутися до Того, від Кого 
я так віддалився? Я відчував 
себе загиблим грішником і 
попросив батька підвезти 
мене до церкви. Він не знав, 
де євангельська церква, 
тому відразу відвіз мене в 
православний храм. Але, на 
жаль, священник, напевно, 
не зрозумів мого стану і 
порадив мені йти додому, 
випити заспокійливого чаю і 
проспатися.

Прийшовши до свого дядь-
ка, я зайшов в теплицю, де 
він вирощував овочі. Сів, об-
хопивши обома руками свою 
бідну голову. Здавалося, 
вона розірветься на дрібні 
частини. Моя надія на Бога 
розтанула. Я був у повному 
розпачі, відчайдушно шукаючи 
порятунок із безвихідної си-
туації. І тут згадав про дядька 
Каро з Іркутська, він – щирий 
християнин. Потелефонував 
йому і коротко пояснив все. 
Дядько уважно вислухав мене 
і сказав: «Армене, все в Божих 
руках. Якщо ти віриш, то зараз 

же помолися Господу в ім’я 
Ісуса Христа. Там, де ти є, 
схили коліна перед Богом, 
але спочатку покайся у своїх 
гріхах. Бог тобі обов’язково 
допоможе». Він обіцяв також 
молитися за мене.

Я тут же схилив коліна і 
перше, що сказав: «Господи, я 
– грішник. Прошу Тебе, Боже, 
пробач мої гріхи в ім’я Ісуса 
Христа – Спасителя. Боже, 
яви мені милість і зціли мене 
від цієї хвороби. Я не хочу 
вмирати, Господи...».

Як тяжко було мені все те 
проходити. Коли чуєш, що 
хтось важко хворий, ніколи не 
зрозумієш, як це насправді, 
а коли сам на собі відчуєш, 
тоді розумієш. Я продовжував 
молитися і гірко плакав, вже 
забувши про все, навіть про 
свій біль. Як тяжко було Ісусу 
Христу нести на Собі наші 
гріхи та хвороби...

Минуло стільки-то часу і 
так я впав на землю, а потім, 
прийшовши в себе, помацав 
голову і не відчув колишнього 
болю. Я був сильно здивований 
цим. Невже Бог так швидко 
відповів? Я думав, що якщо 
Бог і допоможе, то біль буде 
зменшуватися поступово, 
але не так відразу. У мене 
з’явилася внутрішня радість 
і надія. Серце прискорено 
забилося. Я зайшов в дім 
дядька, родичі якраз обідали. 
Я раптом відчув, що хочу їсти, 
підійшов до столу, притягнув 
до себе сковороду і став з 
апетитом з неї їсти.

Усі застигли в подиві: «Що 
трапилося?»

«Я здоровий! Бог мене 
зцілив! Я добре себе по-
чуваю, голова не болить». Я 
продовжував з апетитом їсти, 
а родичі вирішили, що це у 
мене вже настало помутніння 
розуму через надмірний біль і 
переживання.

Потім дядько сказав, що 
вранці повезе мене в обласну 
лікарню, щоб все знову 
перевірити. Я ж не погодився, 
мотивуючи тим, що мене 
Бог зцілив, і я цьому вірю. Я 
добре себе почуваю і мені не 
потрібно ніяких додаткових 
підтверджень мого зцілення.

Увечері я знову зателе-
фонував дядькові Каро в 
Іркутськ і повідомив радісну 
звістку, що Бог мене зцілив. 
Перші слова, що він сказав: 
«Армене, йди та більше не 

гріши...». Як тепер я можу 
грішити, якщо Бог явив мені 
таку велику милість? Це було 
б плювком в обличчя Господа, 
підступною зрадою... З Божою 
допомогою я рішуче порвав 
зі своїми гріхами, старим 
світським життям і обіцяв 
служити Богу в оновленому 
житті чистою та доброю 
совістю.

Я повернувся в Полтаву, 
приєднався до церкви щирих 
християн (Дім молитви за адресою: 
пров. Академіка Федорова, 9 
(стара назва – Войкова)). Через 
рік вступив в Завіт з Богом 
через святе водне хрещення. 
Намагаюся щодня жити згід-
но з вченням  Ісуса Христа, 
як підказує в моєму серці Дух 
Святий, Слово Боже. Бог не 
тільки зцілив мене від фізичної 
смертельної хвороби, але 
головне: зцілив мою душу, 
подарував мені вічне життя...

Р.S. У мене були деякі пе-
реживання з приводу влаш-
тування на роботу в Полтаві, 
але Бог все передбачив на-
перед. Я влаштувався пра-
цювати кухарем в ресторан. 
До слова зазначу одну цікаву 
деталь (як післямову до мого 
свідчення) про зцілення від 
ракової пухлини. Одного 
разу на роботі я нахилився, 
і, невдало піднімаючи важку 
каструлю, відчув різкий біль 
під лівою лопаткою в області 
спини. Я повідомив власницю 
ресторану, що йду з роботи. 
Вона, дізнавшись причину, 
сказала, що особисто до-
править мене в лікарню і всі 
витрати бере на себе.

У лікарні, коли мені ро-
били МРТ, я, між іншим, 
спонукуваний Духом Святим, 
запитав лікарку Аліну Пет-
рівну, що видно їй там у мене в 
області шийних хребців? Вона 
сказала, що все нормально. 
Вранці наступного дня я 
прийшов до неї в кабінет і 
показав їй старі знімки. Вона 
уважно подивилася, кілька 
разів перепитала, чи мої це 
знімки, потім якось змінилася 
в обличчі. Вона не могла 
повірити, що це мої знімки, 
тому що там була велика 
пухлина. «Як таке могло 
бути?» – допитувалася. Я 
потім довго сидів у її кабінеті й 
детально свідчив як все було. 
За все слава Господу!

Армен Мінасян, м. Полтава
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Армен Мінасян: «БОГ МИТТЄВО ЗЦІЛИВ
МЕНЕ ВІД РАКУ!»

Ця історія трапилася з од-
нією сім’єю ще в радянські 
атеїстичні часи. Батько 
працював на великому під-
приємстві головним інже-
нером, мати теж мала хо-
рошу посаду. У них була 
одна дочка. Вона навчалася 
в інституті. Одного разу 
дочка повернулася додому 
раніше, ніж зазвичай. Мама запитала: 

– Донечко, чому ти сьогодні так рано? Чому 
ти не на парах, не на навчанні?

– Мамо, у мене дуже болить голова, – 
відповіла дочка.

 Батьки почали звертатися до лікарів, 
різних фахівців. Вердикт був невтішним: «У 
вашої дочки прогресує страшна хвороба, і 
незабаром вона повністю осліпне». А далі – 
розпач, відчай… Атеїстичні часи, жорстокі часи 
заперечення існування Бога. 

Мама плакала і ховалася, щоб дочка не 
бачила, наскільки їй важко. Одного вечора, коли 
батько був у відрядженні, мама залишилася з 
дочкою. Сиділи, розмовляли, вона книги різні 
читала дочці, щоб хоч якось підтримати її.

Потім сказала:  
– Донечко! Кажуть, що є 

Бог. Тобі треба десь Єван-
геліє дістати (тоді це було 
непросто, тому що все зни-
щувалося). Кажуть, що є Бог, 
що Він може допомогти. Але 
куди їхати? Де Його шукати?

І вони ввечері сиділи і дов-
го розмовляли про це. 

– Мамо, давай ми покладемо на стіл ручку і 
аркуш паперу, – промовила дочка. Схилимося 
на коліна, попросимо і скажемо:  «Боже, якщо 
Ти існуєш, скажи, де нам Тебе шукати? Ми 
підемо!»

В щирій молитві поплакала мама, поплакала 
дочка, і після цього лягли відпочивати. Вночі 
жінка прокинулася від того, що дочка крикнула: 

– Мамо, мамо, Він приходив! 
Обидві кинулися до столу. Дочка схопила 

папір, дивиться:  
– Мамо, Він нічого не написав! 
Мама  вигукнула: 
– Донечко, написав! Ти ж бачиш! Він написав 

на твоїх очах!

ВІН НАПИСАВ НА ТВОЇХ ОЧАХ!

«...Господь ...вам 
довготерпить, бо 
не хоче, щоб хто 
загинув, але щоб 
усі навернулися 

до каяття»
2 Петра 3:9 

М

ВИХІД Є! 

ІСУС ЛЮБИТЬ ТЕБЕ!
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1. Зазвичай, у релігійних людей вважається 
правильним, коли молитву читають. Тобто людина 
цитує напам’ять (або читає з молитовника) текст 
молитви.

2. Той, хто читає молитву, думає, що ця молитва 
потрібна Богу.

3. Шляхом промовляння тексту молитви людина 
думає задобрити Бога і досягти мети: відповіді на 
молитву. А певний текст молитви використовується, як 
засіб для досягнення бажаного. У декого є постанова, 
що потрібно прочитати ту чи іншу молитву багато раз 
(навіть сто чи двісті).

Ці три (вище згадані) пункти суто людські постанови 
і язичницькі забобони. Якщо так моляться християни, 
то вони так само мають неправильне розуміння суті 
молитви.

ЩО Ж Є МОЛИТВА?
Простою мовою – молитва – це розмова з Богом. 

І найкраща молитва – молитва своїми словами, від 
щирого серця. Власне, саме така молитва важлива. 
Завчена молитва з книжки – це вже не ваша молитва. 
Вона може бути правильною, хорошою, але то хтось 
колись так молився (не ви!), а Бог чекає від вас саме 
ВАШОЇ МОЛИТВИ. У Святому Письмі Христос дав 
настанову учням, як потрібно молитися: «І сталося, 
як Він молився в одному місці й коли закінчив, то 
сказав до Нього один з Його учнів: «Господи, навчи 
нас молитися, як ото Іван навчив своїх учнів» 
(Лук.11:1). І (далі по тексту) Ісус навчив їх молитві, 
яка на сьогодні відома, як молитва «Отче наш». По 
суті, текст цієї молитви є зразком (формою, макетом) 
для будь-якої іншої молитви. Традиційно християни в 
багатьох випадках повторюють текст молитви «Отче 
наш». Варто пам’ятати: всякий текст молитви (без 
прикладання до цього свого серця) втрачає цінність. 
БОГ ДИВИТЬСЯ НЕ НА ЗОВНІШНЮ ФОРМУ, А НА 
СУТЬ – НАШЕ СЕРЦЕ.

ЯКОЇ ТРИВАЛОСТІ 
ПОВИННА БУТИ МОЛИТВА?

Христос докоряв фарисеям саме за те, що вони 
багатослівні у своїх молитвах, думаючи, що саме 
багатослівність у молитві (її зовнішня форма) – засіб 
отримати Божу відповідь: «Молячись, не говоріть 
надмірно, як ті погани; бо думають, що завдяки 
своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не 
уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, 
перш, ніж ви попросите в Нього» (Мт.6:7). І далі по 
тексту Христос знову приводить у приклад молитву 
«Отче наш» (Мт.6:9-13).

Прикладом короткої (але щирої) молитви є молитва 
митника, який молився так: «А митник, здалека 
стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив 
себе в груди, кажучи: «БОЖЕ, МИЛОСЕРДНИЙ БУДЬ 
ДО МЕНЕ, ГРІШНОГО» (Лук. 18:13). Простежуємо 
по подіях, записаних у Новому Завіті, що прилюдні 
молитви переважно були дуже короткими. У цьому 

варто брати приклад і сучасним церквам. Тривалими 
молитвами можуть бути особисті молитви (наодинці з 
Богом) або на спеціальних зібраннях.

ЧИ ПОТРІБНО МОЛИТИСЯ?
Так. Обов’язково! Про це в багатьох місцях написано 

в Біблії (слова Христа і апостолів). «І Він розповів 
їм притчу про те, що треба молитися завжди, і не 
занепадати духом...» (Лук.18:1).

ЯК МОЛИТИСЯ? Доводилося багато раз чути: я не 
вмію молитися, я не знаю молитов тощо…

1) Згідно з прикладом молитви «Отче наш», важливо 
насамперед звернення (до кого звернена молитва). 
Молитися потрібно у такій формі: «Отче наш…» і у 
«ймення Ісуса Христа». Або ж напряму звертатися до 
Ісуса Христа. Тому що саме Він – єдиний Посередник, 
Заступник (ходатай – рос.), Первосвященник 
на Небесах перед Отцем (Євр.8:6). «Тому Він – 
Посередник Нового Заповіту» (Євр.9:15). Саме Ісус 
– первенець із померлих людей, той, хто воскрес і 
вознісся на небеса, у присутність Бога-Отця: «Один 
бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, 
людина Христос Ісус, що дав Самого Себе на викуп 
за всіх!» (1Тим.2:5-6). Про Ісуса Христа у Святому 
Письмі написано так: «Він – камінь, що ви, будівничі, 
відкинули, але каменем став Він наріжним! І НЕМА 
НІ В КІМ ІНШІМ СПАСІННЯ. БО ПІД НЕБОМ НЕМА 
ІНШОГО ЙМЕННЯ, ДАНОГО ЛЮДЯМ, ЩО НИМ БИ 
СПАСТИСЯ МИ МАЛИ» (Дії 4:11-12).

Ці слова із Нового Завіту підтверджують думку, що 
молитва повинна бути звернена тільки до Бога-Отця 
в ім’я Ісуса Христа. Або ж напряму до Ісуса Христа. 
Але ні до кого іншого!!! Ні до святих, ні до ангелів, ні 
до Марії. У цьому немає потреби й повеління Божого. 
Є прямий доступ до головного начальника, навіщо 
звертатися до його підлеглих? Тим більше, що Сам 
Бог чекає аудієнції саме з вами.

МОЛИТВА ПОТРІБНА НАМ, 
А НЕ БОГУ!

Не варто думати, що саме ось цей текст молитви 
– засіб умилостивити чи задобрити Бога. Якщо ж 
раптом я відійду від так би мовити шаблону, то вже 
Бог мене не почує. Це не так. Молитва – це пряме і 
безпосереднє спілкування з Богом. А які саме слова 
будуть у ній – залежить від вас. Ясно, що ваше 
звернення матиме той чи інший ефект і призводить 
до злиття ласки Божої, до відповіді з Неба. Скажімо 
так: Бог знає все наперед, але Він бажає побачити 
наше бажання (а ну чи справді так цього хочемо 
ми, як робимо заявку?). Це і наша наполегливість, 
тривалість у молитвах, і навіть молитва з постом 
(тобто повною чи частковою відмовою від їжі).

ЩО ГОЛОВНЕ В МОЛИТВІ? 
ВІРА МОЛИТОВНИКА! «Догодити ж без віри 

не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить 
вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає 
нагороду» (Євр.11:6). І важливо сповідування саме 
Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, що саме 
кров Ісуса омила твої гріхи, саме завдяки Його жертві 
ти отримав спасіння. Важливо визнавати Ісуса Христа, 
не просто як людину, а Бога в людському тілі! Дехто 
ці речі ігнорує, применшує значення Сина Божого, не 
визнаючи Його рівнозначним по божественній іпостасі 
Богу-Отцю, і Духа Святого не визнає, як Бога. Тому в 
кінці молитви варто вголос повторити затвердження 
вашої віри: «В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь». 
Цим ви стверджуєте символ вашої віри, визнаєте й 
Отця, і Сина, і Духа Святого, як триєдиного Бога: «Бо 
троє свідкують на небі: Отець, Слово й Святий Дух, 
і ці Троє Одно!» (1Ів.5:7). Це важливо у сповідуванні 
вашої віри, що Дух Святий – божественна особа, Який 
нині діє на землі. Слово Боже – це Ісус Христос, Який 
свого часу прийшов на землю в людському тілі (відкрив 
людям у доступній формі Боже Слово Небесного 
Отця). Більшість єретичних учень виникають саме 
від перекручення цієї євангельської істини. Бо навіть 
ворожки використовують молитву «Отче наш» і та 
ж бабка-шептуха буде повторювати молитву «Отче 
наш», цим самим мовби показуючи, що вона – Божа 
людина. Це маскування, бо її молитва, як язичницька 
мантра.

Це прості речі, але багатьом простодушним людям, 
непросвіченим Словом Божим і Духом Святим, вони 
не зрозумілі й тому так багато нині шахраїв від релігії.

ЩО ШУКАЮТЬ ЧЕРЕЗ 
МОЛИТВУ?

Насамперед розв'язання земних проблем: 
зазвичай отримання здоров’я, матеріального 
добробуту, зберегти себе чи родичів від наврочення 
(порчи – рос.) тощо. Так моляться (як зазначив 
Христос) погани (язичники). Ясно, що християнин 
просить і за здоров’я, і за розв'язання матеріальних 
проблем, але не це головне у молитві. На першому 
місці (знову ж таки за зразком «Отче наш»): «Отче, 
нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя – і 
на землі, як на Небі…». Бажання виконати волю Божу, 
пізнавати Божу волю через Його Слово – ось головні 
чинники молитви серця щирого молитовника. Щира 
молитва направлена на чисті думки та помисли. 
Для цього важливо отримати прощення своїх гріхів. 
Тому у молитовника на першому місці прохання 
до Бога пробачити його гріхи, тобто людина-
молитовник досліджує своє серце і намагається 
мати чисте серце, просячи Бога про прощення своїх 
гріхів. Молитву грішника, що не кається і навіть не 
задумується над своїм погибельним станом, Бог 
не слухає. І найголовніше в молитві – пробачити 
своєму винуватцеві: «І прости нам гріхи наші, як і 
ми прощаємо нашим винуватцям». Винуватці – 
боржники, ті, хто тебе образили, завинили проти тебе. 
Пробачив від усього серця – ось тоді твоя молитва 
буде почута Богом!

У МОЛИТВІ ПОВИННА 
ДОМІНУВАТИ ПОДЯКА!

І ще одна важлива умова: зазвичай молитву 
розуміють, як суто прохання. Але це не так. Більшу 
частину вашої молитви (розмови, спілкування з 
Богом) повинна складати саме ваша подяка: «Нічим 
не журіться, але в усьому молитвою та благаннями 
З ПОДЯКОЮ висловлюйте ваші прохання Богові» 
(Флп.4:6); «У МОЛИТВІ БУДЬТЕ ПОСТІЙНІ, 
ПЕРЕБУВАЮЧИ В НІЙ З ПОДЯКОЮ!» (Кол.4:2). 
Ніколи про це не забувайте! Бо у більшості християн 
молитви складаються саме з суто прохань (нужд – 
рос.). «Подякую, як отримаю!» – зазвичай така логіка 
у відносинах поміж людьми. У відносинах з Богом 
навпаки: краще дякувати так би мовити наперед, тим 
самим засвідчуючи свою вдячність і довіру Богові. 
Саме таким чином працює твоя віра.

ВКЛОНЯТИСЯ В ДУСІ ТА 
ІСТИНІ!

І ще головна складова молитви й молитовника (і це 
вже заповідь Христа!): вклонятися (тобто молитися) 
Богові в дусі та правді. «Але наступає година, і тепер 
вона є, коли богомольці правдиві вклонятися 
будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі 
прагне таких богомольців. Бог є Дух, і ті, що 
Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді 
вклонятись» (Ів.4:23-24). Тобто в молитві головне не 
місце (не потрібно обов’язково кудись їхати – робити 
паломництво – щоб правильно помолитися), а на тому 
місці, де ти зараз, можна помолитися Богові. Головне 
– в дусі. Тобто питання успішної молитви не вирішують 
певні тілесні маніпуляції, чи особливий (спеціальний) 
одяг, церковні атрибути, а вирішує твоє особисте 
відношення до молитви й до Того, до Кого звернена 
твоя молитва. У дусі зможе поклонятися тільки той, 
хто народжений згори. А така людина обов’язково 
отримала прощення своїх гріхів від Бога.  

А правда – це Слово Боже! Євангеліє, Біблія, 
Новий Завіт! Якщо ти у Слові (принаймні намагаєшся 
перебувати у ньому), а Бог бачить твоє устремління, 
то Бог бачить і чує й твою молитву. Людей навколо (чи 
навіть себе) можна обманути, але не Бога. Тому…

ВИСНОВОК: Будьмо щирими та відкритими з 
Богом у своїх молитвах. Частіше молімося! Немовля, 
коли щось йому потрібно, кричить. Подібно немовляті 
голосімо до Бога, але не тільки устами, а своїм серцем.

Стан сьогоднішнього християнства дещо печаль-
ний, коли Христос опинився поза серцями християн. 
Збуваються слова Христа: «Ось Я стою під дверима 
та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері відчинить, 
Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо 
Мною» (Відкриття, 3:20). Христос опинився поза 
дверима сердечного  храму людини. А Господь бажає 
спілкування з тобою. Де твоє серце? З ким твоє серце 
тепер? Ісус стукає до твого серця і бажає спілкуватися. 
У наших молитвах щирим серцем ми засвідчуємо, 
що ми відкриті для спілкування з Господом. Нехай 
Христос для нас буде не випадковим захожим (рідким 
гостем), а повноправним господарем нашого серця, 
Церкви. Христос – головний. Саме Йому вся слава, 
честь і поклоніння! Амінь.

Геннадій Андросов

«НАВЧИ НАС МОЛИТИСЯ...»



ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА – ОСНОВА МОГО ЖИТТЯ!
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Шукаючи в інтернеті ілюстрацію до пустого 
гробу Ісуса Христа, я зауважив, що практично 
скрізь художники зображують обабіч скелі круглий 
камінь, яким був закритий отвір в гріб, висічений 
в скелі. Багатих небіжчиків в Ізраїлі того часу 
ховали в окремому гробі, висіченому в скелі, а вхід 
закривали великим каменем (круглим або іншої 
довільної форми). На гравюрах Гюстава Доре і 
Юліуса Карольсфельда цей камінь прямокутний. 
Одне відомо точно, що цей камінь був великий і 
важкий. Щоб відкрити вхід, потрібно було докласти 
неабияке зусилля, відіймаючи камінь. Саме про 
це турбувалися жінки, які після суботи спішили до 
гробу. «Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли 
вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили 
між собою: «Хто нам відкотить камінь від входу до 
гробу?» (Єв. від Марка, 16:2-3, переклад Хоменка).

Але вхід у гріб вже був відкритий надзвичайним 
способом. Читаємо в Єв. від Матвія (28:3): «І ось 
великий зчинився землетрус, – ангел бо Господній 
зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів 
на ньому». Дослівний переклад з оригінальної 
грецької мови подає цей текст, що камінь був 
відвалений. Тобто камінь лежав на землі навпроти 
входу в гріб плазом (плашмя – рос.).

Взагалі, це не так суттєво: був камінь відвалений 
чи відкочений, круглий чи прямокутний. Головне і 
важливо інше: вхід у гріб був відкритий. А ще 
найголовніша подія в історії людства полягає 
в тім, що Христос воскрес! Гріб, де було 
покладено тіло Господа Ісуса Христа, по сьогодні 
порожній (пустий). «Тоді ангел заговорив до 
жінок, кажучи: «Не бійтесь: знаю бо, що ви 
шукаєте Ісуса розіп'ятого. Нема його тут, бо Він 
воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на 

місце, де Він лежав!»» (Мт. 28:6-7).
Багато паломників відвідують сьогодні Ізраїль 

і прагнуть побачити ймовірний гріб – місце 
поховання тіла Ісуса, даремно очікуючи, що там 
вони відчують щось надзвичайне. Гіди, що су-
проводжують заповзятих туристів, посміхаються, 
показуючи їм, замість ангела, табличку з написом: 
НЕМА ЙОГО ТУТ, БО ВІН ВОСКРЕС!

А де ж Він сьогодні? І де Христос бажає бути?
Любий друже, можливо ти запитаєш: «А що мені 

до того?» Тож поставлю тобі зустрічне запитання: 
чи вхід твого серця відкритий для Ісуса Христа? 
Чи, можливо, твоє серце привалене каменем 
невірства? Цей камінь невірства може усунути 
сила воскреслого Христа. Воскреслий може і хоче 
це зробити. Друже! Увіруй у Воскреслого і твій 
камінь буде відвалений. Тож, волай до Господа, 
щоб силою Воскресіння Він це зробив. Сонце 
Воскресіння осяє й твоє серце.

ХРИСТОС ВОСКРЕС – ВОСКРЕСИТЬ І ТЕБЕ!
Христос сьогодні промовляє так: «Ось Я стою 

під дверима та стукаю: коли хто почує Мій 
голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і 
буду вечеряти з ним, а він зо Мною» (Відкриття 
Іоанна, 3:20). Геннадій Андросов

КАМІНЬ, ЯКИМ БУВ ЗАЧИНЕНИЙ ГРІБ ІСУСА ХРИСТА
“НЕМА ЙОГО ТУТ,

БО ВІН ВОСКРЕС!”

Вірила з дитинства, що Ісус віддав 
життя за всіх людей, щоб ми не 
загинули, а жили! Але деякий час не 
були відкриті мої духовні очі на Істину. 
Нарешті, настав час, коли по милості 
і благодаті Господа, з натхенням Духа 
Святого, побачивши моє бажання 
пізнання Бога, Господь мене направив 
на дорогу  Істини! Дух Святий привів 
мене в Дім молитви  через одного 
щирого віруючого, Божого служителя. 
У церкві під час служіння Господь 
торкався мого серця через Слово 
проповіді, через пісні прославлення, 
через духовні вірші. І тоді моє серце 
повністю відкрилося для Бога, я,  
нарешті, прийняла вірою Слово 
Благодаті! Я покаялась, сповідувала 
усі свої гріхи і визнала Ісуса Своїм 
Спасителем і Господом! Ось так я 
народилась згори згідно Євангелія 
від Іоанна, 3:3. Дякувати Богу, згодом 
прийняла Святе водне хрещення, 
склавши Заповіт із Всевишнім! І 
сьогодні я – нове створіння у Христі, 
дитина Бога Живого! Я це відчуваю у 
своєму серці! Моє життя змінилось і 
зросло бажання бути з Богом кожного 
часу і на кожному місці. За все слава 
тільки Богу! Алілуя Всевишньому! 

Леся Лено, Аліканте, Іспанія
* * *

Особисто я вірую у Воскресіння 
Ісуса Христа і переконаний, що Ісус 
є Христос. Для мене авторитетом є 
Біблія. Це не тільки натхненне Богом 
послання людям, а ще й історично 
достовірна інформація. Але, на жаль, 
дуже багато людей не вірять в Бога, 
і Біблія не є для них авторитетом. То 
їм скажу наступне: в час життя Ісуса 
Римська імперія володіла Ізраїлем і 
все, що відбувалося в імперії, дуже 
старанно фіксувалося на пергаменті. 
То там записано про те, що Понтій 
Пілат розіп’яв Ісуса, прозваного 
Христом. Більш детально дізнатися 
про це можна в Римі, відвідавши там 
бібліотеку, де зберігається цей архів. 

А більш достовірні дані про Ісуса 
Христа все ж треба шукати в Біблії. 
Коли людина прочитає в Біблії все, 
що відноситься до життєпису Ісуса 
(або особисто у молитві прохання до 
Бога отримає одкровення від Нього), 
побачить, як міняються люди навколо, 
що повірили в Ісуса Христа, то і в неї 
виникне віра.

Євген Харлан, м. Київ, Україна
* * *

Я справді вірю, що Ісус Христос 
воскрес! Як я особисто в тому пере-
коналася? Насамперед, так говорить 
Біблія (а для мене Біблія – достовірне 
Слово від Бога), і більших доказів (для 
моєї особистої віри) мені не потрібно. 
Воскресіння Ісуса Христа дає мені 
надію і підкріпляє мою віру в те, що ми 
також воскреснемо і матимемо життя 
вічне. І я безмежно вдячна Богу, що Він 
мене знайшов у цьому грішному світі і 
відкрився мені Духом Святим! 

Наталя Авраменко, 
м. Сарагоса, Іспанія
* * *

Христос Воскрес! Я оправдана, про-
щені всі мої гріхи через жертву Ісуса 
Христа. Багато є земних труднощів, 
але всі вони дочасні. Головне: для 
мене є радість спасіння, вічного життя 
у Його Царстві!  

Стефанія Деніс, м. Коринф, Греція
* * *

1. Христос дав мені нове життя!
2. Він зробив мене вільним та 

щасливим!
3. Я нічого не боюся, бо Він зі мною!
4. Він дав мені владу та силу!
5. Ісус щодня оновлює мене й 

підіймає!
6. Він дає мені мудрість, як жити, 

служити Богу та людям!
7. Мені так добре, що не можу 

передати словами!!!
8. З Богом я можу все!
Читаю Біблію щодня і просто 

отримую задоволення на рівні духа, 
душі й тіла!

9. Бог зцілив мене! Дав мені 
прекрасне здоров‘я!

10. У мене завжди чудовий настрій!
11. З Ним (і у Ньому) я маю все!

Юрій Рабий, м. Вараш, Рівненщина.

Воскресіння Христове наповнило 
моє життя радістю і дарувало мені все, 
що може дарувати неймовірна Божа 
любов. Воскресіння Христове нагадує 
мені про істинну мету мого земного 
життя, наповнює його змістом і вселяє 
впевненість у майбутньому. Це так 
необхідно у наш складний час, з його 
труднощами й проблемами. До кого 
мені йти й де шукати істину? Істина 
одна – це Господь наш Ісус Христос. 
«Я – дорога, і правда, і життя…» 
(Ів. 14:6), – сказав Спаситель. А ще 
написано так: «Христос Ісус є Той, що 
вмер, надто воскрес, – Він праворуч 
Бога, і ВІН ЗАСТУПАЄТЬСЯ ЗА НАС» 
(Рим.8:34). Я приймаю ці слова, як такі, 
що ІСУС ХРИСТОС – МІЙ ЗАСТУПНИК! 
А це так обнадіює… Ці слова Господа 
дають моїй душі, моєму серцю мир і 
спокій. Як би мені не було подеколи 
важко, я завжди пам’ятаю, що Він зі 
мною, що непорушною залишається 
Його обітниця: «Я перебуватиму з 
вами повсякденно, аж до кінця віку» 
(Мт. 28:20). Христос зі мною! Він – 
Спаситель, Який Своїм Воскресінням 
здолав смерть, допомагає й мені 
перемагати усі труднощі й незгоди 
мого земного життя.

Галина Токарева, м. Гребінка, 
Полтавщина, Україна.

Моє життя було тяжким, тому що я 
була наркозалежною. Було зруйноване 
все добре, що я мала. Не залишилося 
нікого: ні друзів, ні родичів, кому б я бу-
ла потрібна такою. У мене було погане 
здоров’я, поганий вигляд, погана 
репутація… Загалом, все було погано. 
Я думала про те, щоб покінчити своє 
життя через самогубство. Наприкінці 
я помолилася Богу. Попросила про-
щення за свої гріхи i сказала, що я 
вірю, що Ісус вмер за мої гріхи і воскрес 
(так менi колись казали однi вiруючi 
люди). Цієї однієї молитви вистачило, 
щоб я стала новим творінням у Христi. 
Господь звільнив мене вiд усiх поганих 
гріховних залежностей, дав менi нову 
долю, в якiй все те, що було зруйноване 
грiхом, зцiлив та вiдновив. Я маю 
гарне здоров’я, народила двох дiтей, 
живу здоровим i щасливим життям. 
Відтоді минуло майже 20 рокiв, а моя 
молитва майже кожного дня: «Боже, 
я дякую Тобi за нове життя!» Бо я 
добре пам’ятаю те глибоке урвище, з 
якого мене дістав Господь. Дякую Icycу 
Христу за Його милiсть до мене через 
Його жертву на хрестi, та пролиту за 
мене Його Святу Кров.
Ольга Олійник, Запоріжжя, Україна.
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На сьогодні однією з головних згубних 
звичок населення України є куріння 
сигарет. Дехто з християн каже, що це не 
гріх, бо ніде про це не написано в Біблії. 
Це гріх, такий же, як п’янство, блуд та 
інші непотребства (Гал.5:19). Куріння 
опоганює тіло, а воно – храм Духа Свя-
того. «Чи не знаєте ви, що ви Божий 
храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто 
нівечить Божий храм, того знівечить Бог, 
бо храм Божий святий, а храм той то ви!» 
(1Кор.3:16-17). Якщо ви руйнуєте через 
куріння ваше тіло, значить ви скорочуєте 
ваше життя. Курій є рабом гріха, у даному 
випадку – він залежний від куріння 
сигарет. Ця звичка подібна до наркотичної 
пристрасті. Куріння поступово вбиває 
людський організм! Це доведений факт. 
Спеціально вбивати себе – тяжкий гріх. 
Курець, як самогубець, тільки вбиває се-
бе не одразу, а поступово. У сучасному 
техногенному світі є багато факторів, 
які шкодять людському організму, проте 
куріння – це свідома його руйнація. Біль-
ше цього курці, які курять в громадських 
місцях, приміщенні, так само приносять 
шкоду не тільки собі, а й людям навколо. 
На кожній пачці сигарет написано 
великими буквами «КУРІННЯ ВБИВАЄ», 

але курці мовби на це не зауважують. 
Сигаретні магнати усіляко прикрашають 
пачки сигарет і самі сигарети, а вбивчу 
суміш просочують ароматизаторами, 
щоб привабити потенційних покупців, але 
це не змінює внутрішньої суті сигарет: 
КУРІННЯ ВБИВАЄ!

Зазвичай пристрасть до сигарет 
формується в юному віці, коли ж ку-
рій втягується в цю згубну звичку, у 
нього з’являється щось подібне до 
наркотичної залежності й вже пізніше 
він не може покинути курити, як би не 
хотів. Хоч покинути курити можливо 
з Божою допомогою. ВІД БУДЬ-ЯКОЇ 
ГРІХОВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗВІЛЬНЯЄ 
ІСУС ХРИСТОС! Молоді люди, зазвичай, 
мають добре здоров’я і не звертають 
увагу на попередження, що куріння 
вбиває. Але руйнація йде поступово і 
коли приходить хвороба, наприклад, рак 
легень, тоді курці враз кидають куріння 
(і вуха не пухнуть і закінчуються жарти, 
що ось докурю і кину), але у більшості 
випадків буває фатально пізно.

Варто берегти здоров’я й дбати про 
нього змолоду. Курці зменшують відрізок 
земного життя щонайменше на 15 років. 
А затяті курці помирають від хвороб, 

що виникли через куріння, задовго до 
старості по віку. Якщо людина думає бути 
здоровою, цінує своїм життям і життям 
людей навколо себе, бажає повноцінно 
дожити до глибокої старості, то це 
можливо – тільки без сигарет. Немає 
причини, яка б виправдала курця в його 
звичці. Варто кинути курити сигарети 
вже зараз! Шкода, яка заподіюється 
організму, збільшується з кожною новою 
викуреною сигаретою, і тому, чим раніше 
людина кине курити, тим кращий для 
неї буде позитивний результат. Якщо 
людина встигає відмовитися від куріння 
до початку розвитку в неї раку, серйозних 
серцевих ускладнень або хвороби легень, 
то їй, як правило, вдається уникнути 
й передчасної смерті. ПРИЙДІТЬ ДО 
ЦЕРКВИ, ВИЗНАЙТЕ СВІЙ ГРІХ, ЗА 
ВАС ПОМОЛЯТЬСЯ, І БОГ ДОПОМОЖЕ 
ВАМ ВИБАВИТИСЯ ВІД КУРІННЯ 
НАЗАВЖДИ. Курці, зазвичай, до кінця не 
хочуть розуміти, наскільки вони сильно 
підчеплені на диявольський гачок через 
цю пристрасть.

Достатньо перерахувати лише деякі 
факти, щоб розумна людина переконала-
ся в необхідності відмови від куріння. По-
перше, приблизно 25% курців помирають 
від раку, серцево-судинних захворювань 
чи інсульту. По-друге, куріння може ста-
ти причиною багатьох захворювань, 
таких як атеросклероз, гіпертонічна 
хвороба, гастрит, гастроентероколіт, 
міокардіодистрофія, рак легень, хро-
нічний бронхіт, емфізема легень, коро-
нарна хвороба серця. По-третє, на 20% 
збільшується ризик виникнення раку 
у жінок, які курять. Вагітні жінки, які 
курять, тим самим на 20% підвищують 
можливість викидня і піддають своє дитя 
ризику отримати захворювання нервової 
системи. Жінка, яка курить, буде виг-

лядати старшою, ніж її ровесниця, яка не 
має такої шкідливої звички. У жінок, які 
курять, обличчя втрачає свіжість, у них 
з’являються передчасні зморшки (нікотин 
пригнічує синтез колагену, який робить 
шкіру пружною); утворюються пігментні 
плями; з’являються кола під очима, суха 
шкіра навколо очей, яка до того ж набуває 
землистого відтінку. Куріння і прищі на 
обличчі також взаємопов’язані.

Крім того, люди, які живуть разом з 
курцем, стають пасивними курцями й 
піддають власне здоров’я не меншій 
небезпеці, аніж сам курець. Серед 
пасивних курців на 30% більше 
спостерігається схильність до раку 
легень, ніж серед тих, хто не курить. 
Особливо страждають діти. В сім’ї, де 
хтось курить, на 20% підвищується ризик 
захворювання дітей на бронхіальну 
астму, бронхіт та запалення легень.

Відмова від куріння одразу ж позитивно 
впливає на здоров’я людини. Дуже скоро 
починає знижуватися схильність до сер-
йозних хвороб, пов’язаних з курінням, 
різноманітних інфекцій та нападів кашлю, 
поліпшується дихання.

Куріння підвищує ймовірність розвитку 
раку легень у 25 разів. Цигарковий дим 
містить понад 4 тис. компонентів, в 
тому числі чадний газ, нікотин та його 
похідні, смолу, котінін, полоній, кадмій, 
поліциклічні ароматичні вуглеводи та 
інші сполуки, які є канцерогенами. Курці 
вдихають їх з сигаретним димом.

Якщо ви курите, спробуйте не під-
ставляти інших людей під вплив диму 
ваших сигарет на зупинках громадського 
транспорту, робочому місці та вдома. А 
краще не підставляйте себе! Негайно 
кидайте курити та замініть цю звичку на 
здоровий спосіб життя і власне здоров’я! 
Нехай у цьому вам допоможе Христос!
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ХОЧЕТЕ БУТИ ЗДОРОВИМИ? НЕ ПЕРЕЇДАЙТЕ!

церквах часто моля-
ться за оздоровлення. 

Багато християн мають хво-
роби, просять Бога їх зцілити. 
І Бог являє милість: зцілює. Є 
ряд хвороб, які виникли так би 
мовити не по нашій вині. Вод-
ночас важливо знати певні 
правила, установлені Богом: 
наше харчування і вживання 
води напряму з’єднані з нашим 
фізичним здоров’ям. Виглядає 
абсурдом, коли ми просимо 
Бога про зцілення, і водно-
час ігноруємо елементарні 
правила здорового способу 
харчування. Насамперед, го-
ловне правило вживання 
їжі: НЕ ПЕРЕЇДАТИ! Саме 
обжерливість є одним із семи 
так званих смертних гріхів і 
властива людям світу цього, 
які живуть, керуючись своїм 
шлунком, а не здоровим глуз-
дом. Поміркованість у їжі по-
винна бути властивою хри-
стиянам, і з-за столу важливо 
вставати з почуттям легкого 
голоду. Кожного разу, напов-

нюючи шлунок за один присід 
так, що ледь дихати можеш, 
ми переїдаємо і розтягуємо 
шлунок їжею. Вже наступно-
го разу він буде «вимагати» 
заповнити його до поперед-
нього стану. Тому так багато 
череванів. Саме до огрядних 
людей чіпляються хвороби, і 
вони значно скорочують роки 
свого життя. Звичайно, є й інші 
причини збільшення ваги, не 
пов’язані з переїданням, але 
зараз мова не про це. Отже, 
правило таке: менше їсти, не 
переїдати!

Друга важлива умова: НЕ 
ЗМІШУВАТИ ЗА ОДИН РАЗ 
СКОРОМНУ ЇЖУ І ДЕСЕРТ 
(СОЛОДКЕ). Обов’язково дати 
час для травлення твердої 
скоромної їжі, не запивати (не 
заливати) одразу все з’їдене 
водою, особливо солодкими 
напоями зі штучними добав-
ками. Ця традиція, на жаль, 
міцно вкоренилася в побуті 
українців. Взагалі важливо по-
ставити табу для вживання со-

лодких хімічних напоїв, якими 
заповнені полиці магазинів. 
Мінімум через пів години (а 
краще окремою трапезою че-
рез годину-дві) вживати де-
серт із гарячою кавою чи чаєм. 
І якщо тістечка солодкі, зробіть 
собі звичку не солодити каву 
чи чай. Взагалі відмовтеся 
від цукру! У сучасних про-
дуктах його й так достатньо. 
Чим більше ви вкидаєте цук-
ру, солодите все, тим більше 
втрачається почуття солодко-
го, тобто вам буде здаватися, 
що мало цукру. Спробуйте-
но менше вживати цукру і 
відчуєте, що ваші смакові 
рецептори приходять до нор-
ми й вже не хотітиметься так 
багато солодкого. Те, що було 
не солодким, буде солод-
ким. Фабричні торти, тістечка 
дуже солодкі! Тим більше, 
замість звичайного цукру кон-
дитери використовують його 
замінники, які в сотні разів 
солодші за цукор. Це фактич-
но вбивство організму. Це ж 
стосується і вживання солі, 
солоного. Є шкідлива звич-
ка постійно досолювати все, 
навіть не пробуючи на смак. 
Це порушення сольового ба-
лансу в організмі.

Також вночі не робіть пере-
куси, ваш організм відпочиває. 
Перед сном так само не 
наїдайтеся. Спеціалісти реко-
мендують за дві години до сну 
нічого не їсти, а краще перед 
сном випити склянку води.

Третя важлива умова: 
ВЖИВАННЯ ВОДИ. Наш 

організм складається майже 
на 70% з води. Тому важливо 
поповнювати його саме водою. 
Не вживати воду із загальної 
водогінної мережі, якщо її 
склад не відповідає здоровим 
нормам (на жаль, в Україні в 
багатьох містах вода із загаль-
ного водогону не відповідає 
санітарно-гігієнічним вимогам).

Важливо натщесерце по-
вільно випивати теплу очищену 
воду (бажано не менше однієї 
склянки). Добре з соком лимо-
ну, якщо кислотність організму 
в нормі. Потім (мінімум через 
пів години) снідати.

Краще їсти частіше, 
але меншими порціями. Є 
шкідлива звичка: не їсти упро-
довж дня, а увечері наїстися 
так, що ледь дихати можеш, а 
потім одразу завалитися спа-
ти.

Раз на тиждень бажано 
мати піст: повну відмову від 

їжі, а вживати тільки теплу 
очищену воду.

Християни – гостинні люди, 
які щедро пригощають друзів, 
родичів смачними стравами. У 
святкові дні друзі збираються 
разом за столами. І це чудо-
во! День подяки, Свято Різдва, 
Нового року, Пасхи... Приємні 
зустрічі родичів та друзів за 
обідами та вечерями. Але й 
там слідкуйте за тим, щоб не 
переїсти. У наших церквах 
не прийнято про це навчати, 
бо їжа не наближає до Бога 
(1Кор.8:8). Непоміркованість 
в їжі таки може наблизити до 
межі переходу у вічність. І важ-
ливо мати елементарні знання 
з приводу здорового харчуван-
ня. Кажуть, що душа міру знає. 
Шлунок міри не знає! Тіло 
каже: дай! Отож, живіть довго 
та щасливо, насолоджуйтеся 
їжею в міру здорового глузду.
БУДЬТЕ ЗДОРОВИМИ!

ВЖИВАЙТЕ ЇЖУ, ЯК ЛІКИ, 

ЩОБ ПОТІМ НЕ ВЖИВАТИ 
ЛІКИ, ЯК ЇЖУ!

КУРІННЯ ВБИВАЄ!

У

ЧОМУ Б ЇХ НЕ НАЗВАТИ СВОЇМИ ІМЕНАМИ?



сі світські художні фільми, 
яким би веселим чи рай-

дужним не був сюжет, несуть якусь 
печаль, мовби чогось не вистачає. 
Щастя, яке клепають режисери 
по своєму духовному рівню, якесь 
недолуге і неправдоподібне. І все 
лежить на рівні того, що він зустрів її, 
а вона зустріла його. Вони пройшли 
через певні випробування і нарешті 
зустрілися, обійнялися, поцілувалися 
і (як у тій казці) жили довго і щасливо.

По сучасних мірках Голлівуда це 
щастя будується через вервечку роз-
лучень, обманів, вбивств, постільних 
сцен і ось, нарешті, вони назавжди 
разом. Тільки чи назавжди? Трактовки 
людського щастя згідно гріховної роз-
бещеності не відповідають істині. 
Режисер ліпить те все докупи, але 
те голлівудське щастя валиться, як 
картковий дім, тріщить по всіх швах… 

А ви зауважили: який фільм 
стає найбільш популярним? Той, 
зміст якого хоч віддалено повторює 
євангельський сюжет: народження 
Спасителя Ісуса Христа. В якихось 
різноманітних інтерпретаціях, але 
сюжетна лінія, яка витримує високу 
оцінку журі, тільки згідно біблійного 
сюжету. ПРИЙДЕ ТОЙ, ХТО СПАСЕ 
ЛЮДСТВО. НАРОДИТЬСЯ ТОЙ, 

ХТО СПАСЕ ЗАНЕПАЛЕ ЛЮДСТВО. 
Згідно древнього пророцтва, згідно 
написаного в старовинній Книзі… 
І кіноглядачі саме такий сюжет 
приймають на «ура». Насправді ж 
цей сюжет вже давно записаний 
в Євангелії, в давніх біблійних 
пророцтвах. Прийде Спаситель! 
«ГОСПОДЬ ОБНАЖИВ НА ОЧАХ 
УСІХ НАРОДІВ СВЯТЕ РАМЕНО 
СВОЄ, І СПАСІННЯ ВІД НАШОГО 
БОГА ПОБАЧАТЬ ВСІ КІНЦІ ЗЕМЛІ!» 
(Ісая, 52:10). Тільки уява багатьох 
людей про це рамено Спасителя не 
відповідає дійсності. Люди уявляють 
Спасителя грізним, у славі; такий 
собі супергерой, який метає на всі 
боки блискавки, і всі вороги одразу 
падають побитими до його ніг.

А Він обнажив Свою руку (рамено) 
у ранах, які Йому завдали ті, ради 
кого Він прийшов на цю землю. «Хто 
нашій спасенній тій звістці повірив, 
і над ким відкривалось рамено 
Господнє?» — запитує пророк Ісая 
(Іс. 53:1). Ті ж євреї, до яких прийшов 
по обітниці Христос, так само не 
побачили в Ньому Спасителя. «Як 
же тоді збудуться Писання, що так 
мусить статися?» — запитав Христос 
Петра, повелівши йому заховати 
свого меча і не противитися тим, 

хто прийшли арештувати Учителя 
(Мт. 26:54). Христос народився на 
страждання і, досягши певного віку, 
цілком добровільно пішов на смерть. 
Для чого? Навіщо? Тільки свята Кров 
Сина Божого має гідну ціну в очах 
Отця Небесного. Тільки Кров Святого 
єдина здатна омити (покрити) гріхи та 
беззаконня занепалих людей. 

Отже, Ісус, прийнявши смерть на 
хресті, вніс гідну плату за твій гріх. 
О, людино, заплата за тебе внесена! 
Тільки уяви, за твою волю вже запла-
чено. Ця ціна Голгофи прийнята Бо-
гом. Тобі відкрите Небо. Твоя доля не 
клаптик землі на кладовищі, а для тебе 
відкритий безмежний Всесвіт, міріади 
планет. Тільки підніми свої очі до 
неба… Не залишайся в рабстві. «Хто 
повірив нашій цій звістці?» — з сумом 
(за багато сотень років до цього часу) 
провіщав пророк Ісая. Невже ти в чис-
лі невіруючих? За тридцять, п’ятдесят 
чи сімдесят років свого марного 
життя так і не знайшов п’яти хвилин, 
щоб відірватися від суєти (від землі) 
і повірити Євангельській звістці? Ти 
легко можеш вірити в те, що існують 
інопланетяни, що був Сократ, Платон, 
Аристотель, Нерон, Гіппократ... А Ісус? 
А Він така ж історична особистість. 

Зауваж, що літочислення нашої ери 
йде від часу народження Христа. 
Навіть атеїсти, головною ціллю 
яких була боротьба з християнами, 
церквою, щотижня стверджували 
воскресіння Христа. Чомусь вони 
не перейменували один день 
тижня, а роками, десятиліттями на-
гадували, що сьогодні воскресіння… 
Це проти логіки атеїста. Перше, що 
варто було зробити: перейменувати 
«воскресение», щоб і згадки не було 
про це. Хто ж це воскрес? Христос 
воскрес! Первенець серед померлих. 
Смерть! Де твоє жало? Пекло, де 
твоя перемога? Своєю смертю Хрис-
тос переміг і твою смерть. Паща пек-
ла ненаситна. Але туди впадають ті, 
хто не прийняли Євангеліє, хто за-
лишилися ошуканими. А безмежне 
Небо сьогодні відкрите для тебе! 
Христос помер, але Він і воскрес!

І Він сьогодні на Небесах, де 
й очікує тебе. Тож сідай на між-
галактичний корабель, який носить 
досить просту назву «ВІРА» і дуже 
скоро пересвідчишся, що все, що 
написано в древній книзі Біблія – 
істинна правда.   

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

МІЖГАЛАКТИЧНИЙ ЗІРКОВИЙ КОРАБЕЛЬ «ВІРА»

Чи знаєте ви, як саме увірував 
у воскресіння свого улюбленого 
Вчителя апостол Іоанн? В Євангелії 
від Іоанна, у 20 розділі, розповідається, 
як Петро та інший учень (ми розуміємо, 
що це був Іоанн) почули звістку про 
воскресіння Ісуса Христа від Марії. 
Вона повідомила їм, що тіла їхнього 
Вчителя немає в гробі. Тіло Ісуса було 
поховано в печері, видовбаній у скелі, 
вхід до якої був привалений великим 
каменем. Учні одразу прибігли до того 
місця, де було покладено тіло їхнього 
Вчителя.

Саме те, що побачив Іоанн в пус-
тому гробі, призвело його до того, що 
він повірив у воскресіння Ісуса Хрис-
та. Читаємо так: «Тоді ж увійшов й 
інший учень, що перший до гробу 
прибув, і побачив, і ввірував. Бо 
ще не розуміли з Писання вони, що 
Він має воскреснути з мертвих» 
(Ів.20:8-9).

Тут простежується цікавий момент: 
у гробі, крім плащаниці й хустки для 
голови, апостоли більше нічого не 
побачили. Але саме факт наявності 
цих речей призвів до набуття Іоанном 
віри у воскресіння Ісуса Христа. Чому? 
Тому що ці речі мали особливий 
вигляд. Який?

У трьох євангелістів описана ця по-

дія, як саме був похований Ісус. Чита-
ємо в Євангелії від Марка, 15:46: «А 
Йосип купив плащаницю, і, знявши 
Його, обгорнув плащаницею, та й 
поклав Його в гробі, що в скелі був 
висічений. І каменя привалив до 
могильних дверей». Подібно цьому 
написано і в Єв. від Луки та Матвія, але 
в Єв. від Іоанна є суттєве доповнення: 
«Потім Йосип з Аріматеї, що був 
учень Ісуса, але потайний, бо 
боявся юдеїв, став просити Пілата, 
щоб тіло Ісусове взяти. І дозволив 
Пілат. Тож прийшов він, і взяв тіло 
Ісусове. Прибув також і Никодим, що 
давніше приходив вночі до Ісуса, і 
смирну приніс, з алоєм помішану, 
щось літрів зі сто. Отож, узяли 
вони тіло Ісусове, та й обгорнули 
його плащаницею із пахощами, як 
є звичай ховати в юдеїв». Зауважте 
факт, що тіло Господа Ісуса Христа було 
обгорнуте плащаницею (пеленами). 
Це довге рядно, яким обмотується 
тіло покійного пошарово, і кожен шар 
тканини змащується спеціальною гус-
тою пахучою рідиною. Апостол Іоанн 
побачив у гробі саме цю плащаницю. 
Як ви вважаєте, який вигляд вона 
мала, якщо була попередньо дуже 
сильно змащена густою рідиною? Цієї 
рідини було досить багато – приблизно 

літрів сто. Тканина зберігала стійку 
форму через рясне просочення рі-
диною для бальзамування. Тіло Ісуса 
Христа з цієї тканини зникло миттєво, 
залишилася сама її оболонка (кокон). 
Напевно вона мала форму тіла Ісуса. 
Так само й хустка лежала згорнута 
по-особливому окремо від плащаниці. 
Тобто звичайним фізичним способом 
неможливо витягти тіло з плащаниці, 
щоб не пошкодити її форму. А тут 
форма збереглася.

«Нам не сказано, чи були вони 
(пелени) розмотані або зберігали 
форму тіла, але ми з упевненістю 
можемо стверджувати останнє. 
Господь, очевидно, міг покинути 
похоронні пелени, залишивши їх, як 
кокон» (коментар МакДональда).

«Пелени були, як залишений кокон, 
що засвідчує воскресіння Христове» 
(коментар Жана Кальвіна).

«Іоанн двічі вказує на те, що його 
вразило, і він намагається донести 
це до нас, щоб і ми були вражені. Він 
бачить там пелени. Ви думаєте, що 
учні, увійшовши в гробницю, побачили 
безладно розкидані пелени? Насправді 
ж, вивчивши це питання, ми побачимо, 
що пелени лежали саме так, якби 
Ісус пройшов крізь них, залишивши 
їх порожніми. Вони, швидше за 

все, виглядали як трохи втиснутий 
посередині кокон» (Едвард Уортон, 
«Історичні свідчення християнства»).

Художні ілюстрації до цієї події, як 
апостоли в гробі дивляться на місце, де 
лежало тіло їхнього вчителя, похоронні 
пелени зображують неправильно. В ме-
режі Інтернет важко знайти малюнок, 
згідно з Євангелієм. Вигляд цих пелен 
був сам по собі вже чудом Божим, що 
й призвело апостола Іоанна повірити 
в те, що Христос воскрес. Пізніше 
до цього факту ще додалися інші 
моменти, коли воскреслий Христос 
з’являвся апостолам. Деякі інші учні 
мали сумнів у воскресінні їхнього 
вчителя, але Іоанн вже не сумнівався. 
Учні були в човні (ловили всю ніч 
рибу). Їм з’явився Христос. Він стояв 
на березі, вдалині, але Іоанн іншим 
учням у човні з упевненістю каже: «Це 
ж Господь!» (Ів.21:7).

Апостол Іоанн надбав тверду віру у 
воскресіння Ісуса Христа і наостанок 
звертається до нас такими словами: «А 
це написане було, щоб ви повірили, 
що Ісус є Христос, Син Божий; і щоб, 
вірячи, мали ви життя в Його ім’я!» 
(Ів.20:31). 

ЧИ ВІРИТЕ ВИ У ВОСКРЕСІННЯ 
ІСУСА  ХРИСТА?

ВІРА АПОСТОЛА ІОАННА У ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА

У



дного разу, прямуючи на 
Полтавщину, де проходив 

молодіжний християнський табір, куди 
мене запросили спікером, я думав, про 
що говоритиму молоді? Аналізував 
своє прожите життя, і бачу Божу руку 
і милість упродовж усіх своїх 29 років... 
Я народився на Рівненщині, у смт 
Рокитне. Нас у сім’ї шестеро братів. 
Колись сусіди жартували, що у нас мов-
би хокейна команда, а тато – воротар. 
Коли народився мій третій брат, у нього 
з’явилися якісь ранки на шкірі й була 
висока температура. Рани ставали де-
далі більшими й усе тіло стало однією 
суцільною раною. Відтак захворіли 
троє братів (і я в тому числі). Дійшло до 
того, що нам виписували ліки великими 
банками, нас густо намазували маззю, 

але нічого не допомагало. Рани постійно 
кровоточили, якщо звечора простирадло 
було чистим, то на ранок усе в крові й 
виділеннях зі шкіри. Шкіра буквально 
клаптями віддиралася.

Мої батьки – щирі християни, які з 
дитинства знають живого Бога. Вони 
молилися і довіряли своїх дітей Богові. 
Але ось сталося таке тяжке випробування 
в сім’ї. Насунула така собі темна хмара в 
долині скорботи, яку вони мусили були 
пройти. Мій тато твердого характеру, але 
й тут він не стримував сльози, бо тяжко 
було йому бачити страждання його трьох 
дітей, які постійно плакали: вдень і вночі.

Тато молився за наше зцілення, але 
чомусь відкрито не заявляв про нашу 
хворобу в церкві. Одного разу він приїхав 
автомобілем до церкви в одне село. Було 
молитовне зібрання. Він сів позаду. В 
кінці служіння до нього підійшов чоловік 
і сказав, що Бог йому відкрив, що у 
нього проблема в сім’ї, і йому варто не 
приховувати це, а заявити в церкві: де 
ж, як не в церкві, будуть молитися?

Батько тоді покаявся в тім, що нікому 
не казав про хворобу синів. Саме тоді 
йому було сказано пророче слово: як 
приїде додому, то нехай підніме першу 
дитину і помолиться, і побачить Божу 
славу і милість…

А ще раніше професор медицини 
нам поставив діагноз, що у нас (усіх 
трьох!) зараження крові. Тато, знаючи 
такий серйозний (з людських міркувань 
невиліковний) діагноз, мчав по зимовій 
дорозі старенькою «копійкою» додому, 
чимдужче натискаючи на педаль газу. 
Він вірив, що буде зцілення по Божому 
слову... Він з мамою підняв мого брата 

Сашка, вони помолилися і буквально 
через декілька днів наша шкіра об-
новилася, всі рани засохли та зникли... 
Ось так Бог явив Свою славу. Алілуя!

Одного разу, коли я вже навчався в 
біблійному інституті в Києві, потрібно 
було терміново комусь здати донорську 
кров. Я і ще один студент добровільно 
виявили бажання здати кров. Потрібно 
було заповнити анкету, де було за-
питання: чи мав я раніше хворобу, по-
в’язану з ураженням крові? Я не хотів 
написати неправду, але так вийшло, 
що на той момент я просто забув про 
це і машинально не поставив позначку, 
що хворів. Коли взяли на аналіз нашу 
кров, то кров мого товариша визначили 
непридатною, взяли тільки мою. Я 
запитав товариша, чому його кров не 
взяли, зробив припущення, що мож-
ливо, він хворів, але він сказав, що ніколи 
не хворів. Лише тоді я нарешті згадав 
про свою колишню хворобу у дитинстві. 
А всі аналізи моєї крові були відмінними. 
Бо мене справді зцілив Бог і повністю 
обновив усю кров! Слава Йому!

Після таких чудес, які постійно бачив у 
своєму житті, в житті моєї сім’ї, церкви, 
я прийняв рішення служити Богу. Для 
цього вступив в біблійний інститут. Коли 
закінчив навчання, то став шукати, де 
можу служити Богу місіонером. Я багато 
їздив по різних областях України, був 
і в Росії: в Татарстані, республіці Марі 
Ел. Були думки поїхати місіонером 
на північ Росії, я й туди їздив (там, де 
північні олені). Але Бог направив мене 
значно ближче: на Харківщину. З групою 
однодумців я розповсюджую Євангеліє 
Ісуса Христа в Краснокутському районі, 

який межує з двома іншими областями. 
Маю спілкування з багатьма друзями, 
часто запрошую в гості молодь з церков 
заходу України. Коли приїжджають 
гості, то, бувало, снідаємо на Харків-
щині, обідаємо в Сумській області, а 
вечеряємо на Полтавщині.

Молодим людям, які з дитинства 
відвідують церкву і мають щиру віру 
в Бога, хочу сказати, що не варто 
зволікати, щоб прийняти правильне 
рішення: служити Богу чи ні. Моліться і 
просіть Бога, щоб Він направив вас на 
Свою ниву, у те місце, яке Він визначив 
для вас у Своїй волі. Пригадую, як 
у суботу купив автомобіль, в неділю 
одружився, а вже в наступний четвер 
завантажив в автомобіль усі весільні 
подарунки й переїхав на Харківщину. 
Досі жодного дня не пошкодував, що 
присвятив свої молоді роки на служіння 
Богові. Дякую Богу, що Господь дає муд-
рість у прийнятті серйозних рішень. Ми 
можемо в чомусь сумніватися: чи це 
правильно? Але рішення служити Богу 
– правильне і найкраще з усіх рішень.

Микола Кулакевич, Краснокутськ, 
Харківщина, тел. +380987622650
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народилася й зрос-
тала в сім’ї, яка не 

служила живому Богові, 
але 11 років тому моя мама 
покаялася перед Богом у 
своїх гріхах і стала щирою 
християнкою. Я з нею також 
почала відвідувати церкву. 
Слово Боже наче й торкалося 
мого серця, але я свідомо 
робила його холодним. Го-
ворила собі, що мені ще рано 
служити Богу, у мене ще 
стільки невирішених справ, 
треба пожити для себе…

Закінчивши медичний ко-
ледж в м. Яготині, влашту-
валася працювати мед-
сестрою в операційний блок 
лікарні м. Бориспіль. Там, у 
цій метушні, в оточенні колег, 
які не служили Богу згідно 
з Євангелієм, ще більше 
віддалялася від Господа. Але 
думки про те, що я таки маю 
прийти до Нього й служити 
Йому, не залишали мене.

Мій батько зловживав 
спиртними напоями. Моїй 
мамі й мені це було серйоз-

ним випробуванням. Стільки 
страхів натерпілися через 
це, але прийшов час, і наш 
чудовий Господь торкнувся 
серця мого батька, і він по-
каявся! Вже два роки, як він 
служить Йому! І тепер вийшло 
так, що не я за батька, а він за 
мене став молитися…

Я розуміла: те, що відбу-
вається в моєму житті, 
не просто так, в усьому я 
бачила Божу допомогу. Але 
все ж таки продовжувала 
противитися Божій волі, 
ставила Богові ультиматуми: 
як саме Він повинен мені 
дати відповідь. Я бачила, 
що багато людей каються у 
своїх гріхах, коли обставини 
життя стають сутужними, 
коли тяжка хвороба приковує 
до ліжка, отоді починають 
молитися й взивати до Бога 
про поміч. Я ж казала Богові, 
що прийду до Нього, тільки 
не через хворобу чи неміч у 
тілі…

Одного разу я приїхала 
додому по одній простій 

причині: змінити фото в пас-
порті. Саме тоді я пішла 
до церкви, де відбувалося 
молодіжне зібрання. Мені хо-
тілося зустрітися з друзями 
дитинства, молоддю. Там ма-
ла розмову зі служителями 
церкви, знову говорила, що 
мені ще рано служити Богу. 
Аж раптом чітко зрозуміла, що 
для мене може неочікувано 
настати той час, коли буде 
вже надто пізно…

Пригнічена, я повернулась 
додому, багато роздумувала 
та плакала, і нарешті до мого 
серця прийшло усвідомлене 
рішення: я буду служити 
Господу! У неділю, 21 квітня 
2019 року, у Церкві ХВЄ 
«Благодать» м. Вараш, я 
вийшла вперед (до вівтаря) 
на молитву покаяння й обі-
цяла служити Богові...

Мені було так добре вдома, 
у церкві, але потрібно було 
повертатися до Борисполя, 
на роботу, в лікарню. Мої 
погляди на життя різко 
змінилися, а в моїх колег 
по роботі – ні. Що могла 
дозволяти робити собі й з 
чим погоджувалася раніше, 
тепер вже робити не могла, 
бо розуміла, що то є гріхом. 
В медицині багато робиться 

таких речей, за що совість 
докоряє. Я опинилася в 
непростій ситуації, стала 
молитися й просити роз-
в’язання своїх проблем у 
Бога. Відповідь прийшла 
неочікувано і не так, як я 
собі уявляла. Мені раптом 
повідомили, що квартира, яку 
я орендую, виставлена на 
продаж. Я стала шукати нове 
житло і ніяк не могла знайти: 
то висока ціна, то з’являлися 
інші перешкоди.

І тоді я згадала, як мо-
лилась до Господа, щоб Він 
Сам скерував та показав 
місце, де я маю бути, згідно з 
Його волею. І в той момент я 
вирішую повертатись додому. 
Жодного сумніву у тому, що 
я щось роблю неправильно, 
у мене не було. За два 
тижні, вирішивши питання з 
роботою та зібравши речі, 
я повернулася до батьків, в 
село. Де я знайду роботу? 
Але я надіялася на Господа. 
Я ще не приїхала додому, як 
мені прийшло повідомлення 
від подруги, що вона мені 
допоможе влаштуватися на 
роботу у Вараші. Для мене 
це теж була неабияка милість 
Господня. Вже наступного дня 
мене прийняли медсестрою 

в лікарню – в операційний 
блок!

Кожну хвилину свого жит-
тя я бачу руку Господа, що 
спрямовує мій шлях. Бог ду-
же дивно все влаштував. І 
відпустивши все в Борисполі, 
я отримала набагато більше. 
По-перше, я вдома, з сім’єю; 
по-друге, тут чудова церква, 
багато молоді; я маю гарну 
роботу. А в нашому селі 
споруджується новий Дім 
молитви.

Я дякую Господу за всі Йо-
го милості та благословення. 
Для тих, хто ще вагається (як 
я у свій час), скажу, що варто 
не відкладати на завтра по-
каяння, обіцянку служити Бо-
гу. Завтра може бути пізно. 
Сьогодні важливо зробити 
рішучий крок віри назустріч 
Господу, а Він обов’язково 
дасть відповідь. Переконуюсь 
щодня, що насамперед треба 
шукати Царства Божого, а все 
інше Бог додасть.

Ольга Товкач, с. Любахи, 
Рівненщина

Микола Кулакевич: «ОБІТНИЦЯ СЛУЖИТИ БОГУ –
НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ МОГО ЖИТТЯ»

ПОКАЯННЯ – СВІДОМЕ 
РІШЕННЯ СЛУЖИТИ БОГУ!

Сьогодні немає часу, 
завтра не буде сил, а 
післязавтра може не 
стати нас... Поспіши 

примиритися з Богом!

Я

О

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОН:
Тел. 066-115-0588, 096-963-6242, Олексій

ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОН:
Тел. 050-634-4783, Сергій Іванович

Запрошуємо на 
реабілітацію чоловіків, залежних 

від алкоголю та наркотиків!



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

Слухайте нас  за київсь-
ким часом на хвилях 
«СВІТЛОГО РАДІО» (нд 
- 16:05, пт - 21:10) та на 

хвилях радіо «МАЯК ВІРИ» (вт, чт - 18:00).
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 електронному 
форматі PDF (усі випуски – з 2009 року).

Ви можете безкоштовно замовити в 
офісі радіопередачі в Києві усі програми 
радіопередачі «Жива надія» з проповідями 
в аудіоформаті на СD, а також – деякі дру-
ковані книги (зокрема Новий Завіт). 

Просимо вас надсилати на передачу 
«Жива надія» листи з відгуками, свід-
ченнями, замовленнями за адресою:

Ненсi Зiнчик, радіопередача 
«Жива надiя», вул. Онискевича, 3, 

м. Київ, 03115, Україна

БІЛИКИ Кобеляцького р-ну: о 12-00, вул. 
Пристанційна, 46 (біля пож. депо), тел. 0993661901;

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», тел. 096-706-3836;
ЗІНЬКІВ: з 15-00, вул. Гоголя, 33;
КАРЛІВКА: з 9-00, вул. Героїв Крут, 2 (кол.

Кірова), тел. 050-915-2370;
КОБЕЛЯКИ: з 9-00, вул. Касьяна 43/16 

(територія хлібозаводу), тел. 099-366-1901;
ЛУБНИ: з 10-00, вул. Лубенської Республіки, 

19г, Церква «Ковчег», тел. 050-977-5288;
МАШІВКА: з 15-00, вул. Нестерця, 8, Церква 

«Христа Спасителя», тел.095-710-7609;
МИРГОРОД: з 10-00,  вул. Гоголя, 159, єван-

гельська церква «Жива надія»; 
НОВАКИ, Лубенський р-н: з 10-00, вул. Щер-

баня, 13, Дім молитви, тел. 050-160-2909;
ОБОЛОНЬ, Семенівський р-н: з 10-00, вул. 

Котляревського, 2, Дім молитви;
ПИРЯТИН: з 9-00, пл. Героїв майдану, 16, Дім 

молитви, тел. 067-259-7689;
ПОЛТАВА: з 10-00, б-р Б. Хмельницького, 19, 

Церква «Нове життя», тел. 097-779-6418; 
РЕШЕТИЛІВКА: з 10-00, вул. Горького, 105-А;
СЕМЕНІВКА: з 13-00, вул. Воїнів-інтер-

націоналістів, 6, Дім молитви;
ЧОРБІВКА:  з 10-00,  Церква «Христа 

Спасителя», тел. 099-014-7779;
ЧОРНУХИ: з 10-00, вул. Сковороди, 11;
ШИШАКИ: з 9-00, вул. Корніліча, 27.

Запрошуємо Вас відвідати церкву в ПОЛТАВСЬКІЙ 
області! Богослужіння відбуваються ЩОНЕДІЛІ

за вказаною нижче адресою:

Запрошуємо:

8 стор.                                                                       Християнська газета «Жива надія»                                           Квітень 2020 р., №99  

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 такі ж духовні погляди чи 
спільні інтереси. Читаючи Новий За-
віт, Дії апостолів, легко простежити 
думку, що перші християни мали ре-
гулярні зібрання (богослужіння), де 
спільно молилися, співали псалми, 
служили Богу. Члени першої церкви 
збиралися навіть щоденно! Зібрання 
людей інакше називається церквою. 
Слово «церква» походить від дав-
ньогрецького слова «еклезія», що 
означає «зібрання людей». Саме 
в християнстві зібрання віруючих 
людей 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, виникає логічне запитання: 
якщо ви вважаєте себе щирим 
християнином, то чи відвідуєте 
церкву? Не раз чи два на рік, а ре-
гулярно... Членство в помісній церкві 
є важливою умовою духовного 
зросту християнина.

Яку саме церкву обрати? 
Вирішувати 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.

На цій сторінці подається перелік 
деяких церков, які ви могли б 
відвідати. Рясного Божого бла-
гословення бажаємо вам на шляху 
пізнання правди... 

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ «ЖИВА НАДІЯ»!

ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 1 (напроти ст. Підзамче, 
поруч джерела). Щонеділі з 10:00 і 18:00, 

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

ОПІШНЯ  
вул. Керамологічна, 6 

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

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА
«ВІДРОДЖЕННЯ»

ЗАПРОШУЄМО
НА БОГОСЛУЖІННЯ! 

ЩОНЕДІЛІ з 15-00

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!  

ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
«ЕДИНСТВО ВО ХРИСТЕ»

БЕРДЯНСК, ул. Волонтёров, 53 (2 этаж). 
Каждое воскресенье - 10:00, каждую среду - 18:00.

Богослужения проходят с сурдопереводом! ЗВОНИТЕ 
НАМ! Тел.: 0667991620, Леонид; 0672966211, Ярослав

ДИКАНЬКА
вул. Козацька, 11-а

Священнослужитель Церкви Василь Васильо-
вич. Тел. 066-772-4360

Щонеділі з 10-00
Щосереди з 18-00

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЦЕРКВА ХВЄ «НАДІЯ» 
Сумщина ЯМПІЛЬ 
вул. Бузкова, 56

Вт, Пт - 18:00; Нд - 10:00, 17:00
Тел. 068-080-9765, Василь

РАДІОПЕРЕДАЧА«ЖИВА НАДІЯ»

«Церква Бога живого – стовп та 
основа правди!» 1Тим.3:15

ЗАПРОШУЄМО ЩОНЕДІЛІ 
з 10-00 та з 18-00 за адресою: 

вул. Левицького, 75-А, м. Ковель
Тел.: 097-155-06-59

Церква ХВЄ «Спасіння» 
КОВЕЛЬ

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ «КОВЧЕГ»
ОРЖИЦЯ

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО ЦЕРКВИ!
СУПРУНІВКА

вул. Соборна 5Б

Щовівторка з 18:00
щонеділі з 15:00
Щосуботи з 11:00 - 
молодіжне спілкування. 

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

ЗАПРОШУЄМО ВАС 
ВІДВІДАТИ ЦЕРКВУ
м. ДОЛИНСЬКА

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

Тел. 067-908-9598

ЗАПРОШУЄ НА БОГОСЛУЖІННЯ
щонеділі 10:00

м. ІЧНЯ
вул. Гончарівка 9

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА 
ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

«ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

ВІДВІДУВАТИ ЦЕРКВУ?
ЧИ ПОТРІБНО ХРИСТИЯНИНУ

Тел.063-782-7400
Михайло Юрійович

ЦЕРКВА ХВЄ «КОВЧЕГ» 
НОВОЯВОРІВСЬК

вул. Шевченка 7А

Середа та п’ятниця - 18:00, Неділя - 
11:00 098-107-0404 Роман

Щонеділі о 10 год. – загальне зібрання, 
щоп’ятниці  о 19 год. – молодіжне зібрання. 

Тел. 066-980-6132, 098-734-9382

БОГОРОДЧАНИ
вул. Шевченка, 13Б

Валерій
тел. 050-691-0677 

смт. ОРЖИЦЯ
вул. Центральна, 87
ДІМ МОЛИТВИ. Щонеділі з 9-00, 
щосереди та щоп’ятниці з 18-00.


