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Дорогі друзі, вітаю вас любов’ю 
Господа нашого Ісуса Христа. Хочу 
представити вашій увазі своє свідчення 
про Божу любов і милість, явлені в 
моєму житті. Я молю Господа, щоб те, 
що хочу написати далі, спонукало й вас 
серйозно задуматись над своїм життям.

Я, Токарєва Галина, народилася 
в місті Гребінка, що на Полтавщині. 
Зростала в такому середовищі, де не 
говорили про Бога, бо самі не знали 
Його. Тепер, коли я пишу ці рядки, 
сльози навертаються на очі самі собою. 
Бо тепер, коли стала віруючою, я 
зрозуміла, що багато часу мною було 
втрачено дарма. Я сіяла навколо себе 
ненависть, гнів, через що пожинала 
велике зло в своєму житті. Так багато 
зайвих слів мною було сказано! Так 
багато зайвого було зроблено! З 
меншим братом, який пішов з життя 
в 19 років, я не встигла навіть добре 
познайомитись, не говорячи про те, 
що ми зовсім не знали один одного. 
Старший брат прожив лише 39 років. 
І мені прикро про це згадувати. Моє 
життя не мало ніякого сенсу. Воно 
котилося в прірву забуття. Великої 
гіркоти мені завдавало й те, що в мене 
не було миру з мамою. Від почуття 
пустоти і ненависті до мами ще більше 
боліло моє серце і нила душа. Моє 
становище можна було назвати одним 
словом: повна безвихідь. А куди мені 
йти, як далі жити? – я не знала.

Радіопередача 
«Жива надія» – 
х р и с т и я н с ь к а 
д у х о в н о -
просв ітницька  
програма, що 
транслюється на 

територію України  
вже рівно 45 років, тобто з 1970 
року. Декілька поколінь християн 
зростали саме на цій і подібній їй 
передачах. Спочатку «Жива надія» 
транслювалася на територію СРСР 
з Європи (на коротких хвилях) і 
була чи не єдиним ковтком свіжого 
повітря для жителів СРСР, які 
перебували під залізним атеїстичним 
ковпаком, у повній ізоляції від усього 
іншого цивілізованого світу. Біблія 
і проповідь Євангелії в радянській 
Україні були суворо заборонені і саме 
ця програма слугувала духовною 
їжею для спраглих і духовно голодних 
жителів країни. З початку 1990-х років 
по милості Божій знято цей залізний 
ковпак безбожності, і «Жива надія» 
відтоді транслюється на територію 
всієї України з Києва.

45 років – значний період, але й 
до цього часу радіопередача «Жива 
надія» не втратила своєї актуальності, 
бо в ній лунає проповідь Слова 
Божого, а Слово Боже актуальне і 
життєдайне завжди! Ця програма 
зайняла достойну нішу, відведену 
їй Богом, в когорті інших духовно-
просвітницьких програм. 

Ведуча радіопередачі Ненсі 
Зінчик попросила, щоб у цьому ви-
пуску газети надрукувати свідчення 
слухачів цієї програми. Я вже 
декілька раз ставив такі свідчення 

в попередніх випусках газети, тому 
хотілося надрукувати (як то кажуть) 
ексклюзив. І що цікаво, я отримав 
декілька листів саме з такими 
свідченнями і саме в ці дні – в час 
підготовки цього випуску газети. Чи 
це не рука Божа?! Ніхто з дописувачів 
не домовлявся і ніхто не повідомляв 
цим людям, щоб вони надіслали саме 
такі свої свідчення! То чи не в Божому 
задумі й ця передача і ця газета (якщо 
до цього часу вони продовжують 
свою успішну життєдіяльність)? 
Слава вічному Богові! До речі, газеті 
«Жива надія» саме цього року (20 
листопада) виповнюється рівно 15 ро-
ків з часу виходу першого її випуску. 
Користуючись такою нагодою, хочу 
подякувати усім читачам газети 
за їхню активну участь у випуску 
газети. Так само редакція газети 
чекає на ваші листи, надсилайте ваші 
свідчення на адресу редакції газети, 
про те, як Дух Святий привів вас до 
покаяння та пізнання Божої правди. 

Геннадій Андросов

Дорогі наші друзі, слухачі 
радіопередачі «Жива надія»!

Насамперед, щиро дякую Богу за 
таку чудову можливість ділитися через 
радіоефір Словом Божим з жителями 
України. Цього року, у жовтні-місяці, 
сповнюється 45 років з часу виходу 
в ефір першої радіопередачі, яку 
розпочав в 1970 р. вести мій тато 
Іван Дем’янович Зінчик. Він дуже 
вболівав за свій народ, він все життя 
поклав для того, щоб донести звістку 
по те, як Бог в особі Ісуса Христа 
сильно любить кожного з нас. Мій 
тато вже як 14 років відійшов у 

вічність, але ми продовжуємо вести 
цю радіопередачу в тому ж самому 
дусі Христовому і зі щирим бажанням 
послужити своєму народові.  Я дякую 
усім слухачам, що робили свої відгуки 
по програмам і надсилали нам свої 
листи. Ця програма показала, що 
нас усіх об’єднує любов Божа. Я 
дякую усій Церкві Христовій, як 
великій родині Божій, що приймала 
упродовж усіх цих років участь у 
цьому служінні: своїми молитвами 
та пожертвуваннями. Програма 
благодійна і виходить в ефір лише 
завдяки вашим пожертвуванням, 
дорогі жертводавці. Вартість кожної 
душі безцінна, тому ми й надалі 
об’єднані у цьому важливому служінні. 
Незважаючи на усілякі перешкоди, я 
вважаю, що Бог довірив нам до цього 
часу вести цю програму і доносити 
таким чином Слово Спасіння до 
грішників і будувати Боже Царство 
перед близьким приходом Ісуса 
Христа. Багато тисяч слухачів через 
цю програму отримали справді живу 
надію у своє життя, їхнє життя надбало 
істинний зміст.  Я розумію величезну 
відповідальність за цей труд. Нехай 
Бог стократно поблагословить кож-
ного, хто приймає участь у служінні 
цієї радіопрограми. Мій тато часто 
повторював такі слова: «Одне 
життя на цьому світі, воно так скоро 
промине, але все те, що ти зробив 
для Бога, з тобою у вічність піде!»

Тож я бажаю усім вам, дорогі 
наші друзі, ще потрудитися для 
Господа, послужити для Божої слави. 
І тільки Богові нехай несеться з наших 
сердець і уст щира подяка та хвала!  
З любов’ю у Христі, Ненсі Зінчик

“Я ВПАВ З ГОРИ, ВИСОТОЮ 
46 МЕТРІВ І ЗАЛИШИВСЯ 

ЖИВИЙ!”

СВІДЧЕННЯ

Стор. 4

«Боже!
Будь милостив
ко мне,
грешнику!» 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ:

Коли ти кажеш 
Богові «ТАК»!

СВІДЧЕННЯ МІСІОНЕРІВ

«Трава засихає, а квітка зів’яне,
Слово ж нашого Бога повіки стоятиме!»

Біблія, книга пророка Ісаї, 40:8
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Как я уверовал 
в Бога

С конца 70-ых годов я и моя мама 
слушали христианские передачи 
по радио. Это были «ИБРА-Радио», 
«Голос Анд», «Транс-мировое Радио» 
и другие.

Живые проповеди Ярла Пейсти, 
Ивана Зинчика, Виктора Гамма 
касались моего сердца и вызывали 
желание жить по Заповедям Божьим. 
Смотря на фальшивую советскую 
пропаганду, кодексы строителей 
коммунизма, уставы комсомола, 
жизнь этих людей не соответствовала 
тому, чему они учили. Комсомольские 
вожаки пьянствовали, обижали 
младших, прелюбодействовали на 
глазах у молодого поколения. Я 
старался рассказать одноклассникам 
о Господе Иисусе Христе, за что 
получал выговоры от учителей с 
угрозами исключения из школы 
и клички «баптист» с баснями, 
что я хожу туда, где тушат свет и 
занимаются прелюбодеянием. Я знал, 
что следование за Христом будет 
сопровождаться подобной клеветой 
со стороны неверующих, поэтому не 
особо огорчался таким россказням, 
объясняя своим одноклассникам 
на основании Священного Писания 
причины такой клеветы.

Слово Божие проникало в наши 
сердца, несмотря на то, что у нас не 
было Библии, а христианское радио 
постоянно глушили спецслужбы. Я 
писал письма за границу, в офисы 
радиостанций, с просьбами прислать 
мне Библию, но ни на одно не получал 
ответа. Известна причина этого: 
советская власть не допускала того, 
чтобы моё письмо дошло к адресату 
и тем более, атеистическая власть не 
могла допустить свободной пересылки 
в СССР Библии. Вот что интересно: 
если по утверждению Советов Бог не 
существует, почему была такая ярая 
борьба против «несуществующего», 
зачем столько спецслужб были 
задействованы только для того, чтобы 
бороться с тем, «чего нет»? И почему 
нужно бояться Библии, если это 
«миф»?

В 1984 году моя мама встретила 
верующую пожилую сестру в автобусе, 
которая устало произнесла: «Быстрее 
бы облечься в нетленное!» Мама 

спросила: «А вы в это верите?» Она 
ответила: «Да!» С этого момента мы 
стали посещать служения домашней 
церкви в г. Старый Крым, в Крыму. 
Пресвитер Пятидесятнической 
Церкви был Погонышев Василий 
Лаврентьевич. Верующие окружили 
нас особой любовью и вниманием, и 
мы с радостью посещали собрания. 
Через год мы с мамой приняли тайное 
водное крещение в роднике около 
пос. Курское между горами. Несмотря 
на ледяную воду у меня прошёл 
хронический насморк, а у мамы 
пропало давление, хотя дьявол внушал 
нам, что от холодной воды будет хуже. 
Какая же это была огромная радость: 
получить свою первую новую Библию 
(мне её привезли из Феодосии), 
отпечатанную на тонкой бумаге! Мы с 
мамой хватали Библию из рук в руки и 
не могли начитаться!

В Старокрымской церкви мы 
познакомились с замечательными 
верующими людьми – братьями  и 
сёстрами, которые нас окружили 
заботой и вниманием. Особенно 
запомнилась сестра Вера Семёновна – 
ведущая церковного хора. У неё был 
замечательный голос, её приглашали 
петь в советской опере, но она 
отказалась, сказав, что голосом она 
будет прославлять только Иисуса 
Христа. Сестра Вера брала гитару и 
пела своим чистым высоким голосом 
и все члены церкви подпевали. У 
нас ещё сохранились её записи на 
старых советских кассетах. Несмотря 
на преследования всех церквей в 
Крыму, наша церковь (за всё время 
моего посещения церкви) ни разу не 
была оштрафована за неразрешённые 
властями собрания. Наверное, 
секрет заключался ещё и в том, что 
сёстры Вера и Дуся ухаживали за 
парализованной матерью начальника 
городского отдела милиции. Воистину: 
«И кто сделает вам зло, если вы будете 
ревнителями доброго?» (1Петр.3:13)

В 2006 году я получил травму 
на производстве и по халатности 
врачей у меня случились осложнения, 
приведшие к инвалидности 1 группы – 
теперь я инвалид-колясочник. Конечно, 
это было тяжёлым испытанием моей 
веры, также сильно переживала моя 
мама. Долгое время я плакал, молился 
и задавал вопрос: «Почему это 
случилось именно со мной?» Конечно, 
в таких случаях обычно ищут причину 
в грехе. Может оно и так, но не думаю, 
что есть кто-либо, кто ни в чём не 
согрешает. Так или иначе, но Господь 
утешил меня и дал мне новое видение 
моей проблемы. Ранее в мыслях я не 
понимал проблем инвалидов, может 
даже где-то осуждал их, думая, что 
они сами виноваты в своём состоянии 
по причине грехов. Главное, что я 
понял: проблема инвалидов – это 
отношение людей, многие люди 
унижают инвалидов снисходительным 
отношением, пренебрежением, не 
признавая их полноценными людьми 
– если человек не может ходить, то 
это только некоторое ограничение 
для его самого, которое никого не 
касается. Жалея инвалидов, люди на 
самом деле унижают их, делая акцент 
на их безпомощности и зависимости. 
Хотя многие инвалиды более 
ответственные и борются за жизнь 
больше, чем многие здоровые люди. 
Преследования от атеистической 
власти, сильные проблемы с моим 
здоровьем – эти и другие испытания 
померкли по причине последних 
испытаний, что внезапно нагрянули 
во время последних событий, что 
развернулись на востоке Украины. 

Тревожное лето и 
громкая осень 2014 г.

Никто не предполагал, что к нам 
придёт война, доселе невиданная по 
своей коварности. Ежедневно следя 

за новостями, мы видели, что война 
приближается к нашему небольшому 
провинциальному городку. Как 
уверяли местные старожилы за 
всю войну 1941-45 г. на город не 
упало ни одной бомбы, ни одного 
снаряда, так как городок Докучаевск 
находится в стороне от трассы и 
главных железнодорожных путей и 
не имеет стратегического значения. 
Мы все в это верили, что война и 
на этот раз обойдёт нас стороной. 
Первое испытание пришло 23 мая 
2014 года. Мы проснулись ночью 
от сильного грохота и автоматных 
очередей. С началом конфликта 
мы ежедневно молились о Божьей 
защите и милости. Днём мы узнали от 
соседей, что неизвестные стреляли в 
нефтехранилище (а это примерно 400 
метров от нашего дома), потом об этом 
писали в новостях. Снаряды попали в 
цистерну с водой, предназначенную 
для тушения пожара. Мы верим, 
что Господь не допустил трагедии 
и помутил разум стрелявших, и они 
перепутали цистерны и не попали 
в цистерны с горючим. Страшно 
представить, что было бы, если бы 
нефтехранилище взорвалось, то 
полгорода бы сгорело.

Лето 2014 г. в нашем городе 
прошло относительно спокойно, было 
непонятно какая власть в городе, в 
который по очереди наведывались 
представители обеих сторон, верша 
суд над неугодными. На фоне войны 
(на севере и востоке от Донецка и в 
самом Донецке) мы слышали только 
отдалённые залпы из соседнего 
села Берёзового. Иногда со свистом 
пролетали снаряды и грады через 
наш городок на Донецк и обратно. 
Редкие украинские БТРы колесили, 
патрулируя отдельные улицы города, 
украинских солдат вообще увидеть 
было редкостью. Какое-то время 
город был предоставленный сам себе, 
на площади перед горисполкомом 
висели два флага вместе: украинский 
и ДНР, основные события развивались 
на севере и востоке от Донецка и 
казалось, что война скоро закончится. 
Украинский самолёт барражировал 
над городом, немало напугав местных 
обывателей. Местные активисты 
ДНР требовали переходить на 
сторону республики, уверяя жителей 
Докучаевска общими словами заботы 
о людях. В городе водопровод 
не работал, а техническая вода 
вызывала тяжёлые приступы поноса с 
лихорадкой.

К огромному сожалению наши 
чаяния и надежды не сбылись: война 
пришла и в наш город. 27 сентября 
мы проснулись от оглушительного 
грохота...

Когда стреляют долгое время (в 
любое время дня и ночи), чувство 
самосохранения притупляется. Ты 
уже готовишь кушать, делаешь 
что-то по дому, несмотря на грохот 
и сирены, потому что сидеть всё 
время в подвале невозможно – там 
холодно и сыро. Сосед-диабетик 
досиделся в подвале и умер от 
воспаления лёгких. Впрочем, я в 
подвал не мог залезть по причине 
инвалидности, я только ложился 
на кровать во время обстрелов и 
молился о Божией защите.

Я верил, что Господь отвернёт 
снаряд или ракету, или она не 
взорвётся. Так и было несколько 
раз: снаряды и ракеты падали 
близко от моего дома, повреждая 
электросеть и интернет. При 
первых залпах мы не бежали в 
подвал, а молились, отходя от 
окон. Отдалённые залпы из градов 
заставляли учащённо биться 

сердце. Потому что ты не знаешь, куда 
и кто стреляет, если через 20-30 секунд 
слышны взрывы с приближением, то 
это в нашу сторону. Так было много 
раз – нарастающие цепные взрывы, 
последний падает очень близко, 
решетя забор, стены, деревья и 
ты ждёшь следующий – последний 
он или нет. Утром просыпаешься и 
благодаришь Господа, что всё ещё 
жив. Надо отметить, что, несмотря на 
большую интенсивность обстрелов, 
жертв было меньше, чем можно было 
ожидать – как правило, гибли те, кто 
выходил из дома во время обстрела – 
покурить, позвонить по мобильному 
телефону, починить крышу, что-то 
прибрать, да и просто любопытные. 
Многие снаряды и ракеты попадали 
в пустые дома и квартиры, хозяева 
которых либо давно уехали, либо 
сидели в подвалах. Много людей 
ставило иконки в окна, молились к 
Богу, так как надежда была только 
на Его защиту. Когда был обстрел по 
микрорайону, где жили верующие, 
упали ракеты-грады, но ни один 
не взорвался. Когда наступало 
перемирие и обстрелы временно 
прекращались, мы испытывали такое 
чувство облегчения, казалось, что 
мир – это самое главное, а житейские 
проблемы –  это ничто по сравнению 
с войной. Только человек, прошедший 
войну и обстрелы, может понять, что 
это такое.

У нас было большое желание 
уехать, но мы не знали куда...

Новое место 
жительства

Большинство беженцев с Донбасса 
стремятся поселиться в городах, 
чтобы получить максимум удобств.

Я сейчас живу с мамой в небольшом 
селе в Ровенской области. Проколесив 
через всю Украину, волею Господа 
мы поселились в небольшой сельской 
хатке без удобств, которую нам 
по милости Божией предоставили 
верующие. С помощью братьев 
и сестёр по вере понемногу 
обустраиваемся на новом месте. Я 
осваиваю новую работу, связанную 
с интернетом. Продолжаем верить в 
Бога, не ищем привилегий и льгот, как 
пострадавшие от войны, памятуя, что 
наше жительство на небесах: «Наше 
же жительство – на небесах, 
откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа нашего Иисуса Христа, 
Который уничиженное тело наше 
преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его, 
силою, которою Он действует и 
покоряет Себе всё» (Фил. 3:20-21).

Брат Юрий Б.
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НАЙБІЛЬША 
ЛЮБОВ У СВІТІ

Олена Прозапас, вул. Вербова 37, 
кв. 43, м. Рівне, 33024

Дорогі мої сестри і брати 
християнської передачі «Жива Надія»! 
Сердечно дякую Богові за вашу 
передачу, дякую Ненсі Зінчик. 

Одного разу, років 18 назад, мені 
було дуже погано, я була розбита, 
усіма забута і покинута, життя мені 

стало не миле. Роботи нема, грошей 
теж, а в мене мала дитина, років три, 
дуже тяжко, помочі ні від кого нема, 
хоча в мене були живі батьки і в змозі  
допомогти були мені хоча б харчами, 
але цього ніхто не робив. Я залишилась 
одна, як одрізаний шмат, який назад не 
пришиєш. Я почала сама собі ставити 
питання: а для чого я живу? Невже 
ж тільки для того, щоб проіснувати і 
померти?! Мене ці думки не полишали, 
я собі нічого не могла відповісти 
і запитати не було у кого. Та й не 
хотілось комусь бути посміховиськом.

Так я жила деякий час, поки одного 
разу не почула по радіо, як починалась 
якась передача і почали співати гарну 
пісню, яких я раніше ніде не чула. Мене 
це зацікавило, бо в пісні були дуже 
заспокійливі слова, в яких є надія. Я 
слухала пісню, сівши на маленький 
стільчик, а потім почула такі слова: «А 
зараз послухайте проповідь пастора 
Івана Зінчика...». Але це була не 
просто проповідь, то були ті слова, в 
яких я мала велику потребу. Це був 
незнайомий чоловік з радіо, а для мене 
був ніби хтось, як батько, хто мене 
заспокоює. Хтось мене дуже любить і 
знає, як мені скрутно, тяжко і нема до 
кого прихилити голову, нема кому мене 
пожаліти і хоч трохи допомогти. В мене 
текли сльози, мені самій себе було 
дуже шкода, що я на цьому світі нікому 
не потрібна.

Ця передача так швидко скінчилась, 
а мені хотілось слухати ще і ще... 
Ведуча передачі Ненсі оголосила, коли 
буде наступна передача. Я не могла 
дочекатись того дня, того вечора... 
Так я почала слухати «Живу Надію». Я 
зрозуміла, хто мене найбільше любить 
–  це мій Батько Небесний і Його Син 

Ісус Христос. Ненсі кожного разу 
запрошувала мене до читання Нового 
Заповіту, але в мене його не було. І я 
написала на вашу передачу і ви мені 
надіслали Новий Заповіт і брошуру з 
віршем, який я й досі люблю:

«Молись тоді, коли ослабне віра, 
Коли в дорозі зовсім знемагаєш,
Знай, що у Бога ласки є безміри
І знай, що Він про тебе пам’ятає...».
Коли я отримала Новий Заповіт, 

я почала його читати і не могла 
начитатись. Як я плакала, коли Христа 
били, знущались, а потім ще й розп’яли! 
Я потопала в ріках своїх сліз. Цього ніхто 
не бачив з людей, це бачив один Бог, 
Який був зі мною, Який висів на хресті 
і очами любові дивився на мене. Один 
Він давав мені надію і прощення, надію 
на вічне життя. І мені захотілось жити 
тут, на землі, з Господом і для Нього.

Так, вдома, я покаялась у своїх 
гріхах через передачу «Жива Надія» і 
проповіді пастора Зінчика. Хто привів 
мене до покаяння? Ненсі, я відповім 
Вам – це Ваш тато! Дякую моєму 
Батькові Небесному та Ісусу Христу, 
що Він торкається людських сердець 
через Своє живе Слово, яке звучить з 
радіоприймачів. Дякую Богу за пасторів 
та всіх проповідників, усіх, хто трудяться 
на ниві Божій в теле- і радіоефірі. 
Слава Богу! Дякую Богу за людей, які 
жертвують кошти на те, щоб вийшла 
наступна передача. За все дякую.

Сьогодні, 25 серпня, я чекала 
вашу передачу і  почула такі чудові 
християнські пісні про Україну, про 
любов до рідної землі. Ми підносимо 
наші руки вгору і з молитвою до 
Небесного Батька просимо, щоб дав 
нам щасливу долю. Ми Його діти, Його 
багатостраждальний народ, просимо, 

щоб змилувався над нами. А ще по 
новинах показували, як наша українська 
співачка, патріот своєї країни Руслана 
Лижичко, була в Литві і на площі з 
великим болем в серці розповідала про 
наших солдатів, які захищають нашу 
країну, про поранених, щоб увесь світ 
побачив і почув біль наших матерів, 
дружин, сестер, дітей, батьків за 
загиблими. Весь народ оплакує кожного 
загиблого воїна, усі церкви моляться 
про мир. «Господи! Дай нам Твого миру, 
не так як світ дає. Дай нам Твого миру!»

Коли я почула сьогодні передачу з 
піснями, я так думаю, що Сам Господь 
захотів, щоб я могла прославити Його за 
Його велику любов до мене, до всього 
людства і засвідчити вам, що завдяки 
вашій передачі Господь спас мене і 
відкрив мені очі, вуха, серце, розум до 
духовного пробудження. Упевнена, що 
ваш труд високо оцінений перед Богом 
і вірю, що є ще багато людей (таких як 
я), що через проповіді пастора Зінчика 
прийшли до Бога.

До цього часу допоміг мені дожити 
мій Господь! Він вів мене по життю, 
допоміг багато чого пережити: і злети, 
і падіння. Допоміг піднятись з багнюки, 
в яку я була впала в молодих роках. 
Тепер я обмилась у святій крові Ісуса, 
освятилась, оправдалась іменем Господа 
Христа і Духом Бога нашого. І цей Самий 
Дух свідчить, що я є дитя Боже.

Я пишу вам листа і дуже хвилююся, 
бо знову в думках пережила все те 
життя, в якому жила 18 років назад. Аж 
не віриться, що вже стільки пройшло 
років! Тоді я жила в Харківській області, 
а тепер вже три роки, як я живу в 
місті Рівне, заміжня, чоловік у мене 
інвалід по зору. За все дякую Батькові 
Небесному і вам, добрі люди...
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Дуже добре, що маємо 
таку суттєву підмогу, щоб 
укріпитися у вірі і надії, як ваша 
програма, бо у нашому віці ми 
не завжди можемо поїхати до 
церкви. Я слухаю ваші передачі 
ще з кінця 90-х років минулого 
сторіччя. Ще вів цю програму 
брат Іван Зінчик. Через нього 
Бог уздоровив мою руку, яку 
я не могла підняти. А рік тому 
у мене був перелом хребта. У 
Миколаєві, куди мене привезла 
донька, мені зробили знімок і 
сказали, що справді перелом. Я 
тоді сказала в молитві до Бога: 
«Господи, якщо я буду лежача 
– воля Твоя, якщо буду калікою 
– воля Твоя, і якщо забереш 
мене у вічність – також Твоя 
воля». Коли мене привезли на 
операцію, то за мене молилися 
в церкві. Через одну з сестер 
Бог сказав, що поставить мене 
на ноги по великій Своїй любові 
до мене. Коли мені передали 
ці слова, я заплакала: «Що 
я для Тебе таке зробила, що 
Ти так любиш мене?» Поруч 
мене лежала молода жінка, 
вона побачила, що я плачу і 
запитала мене: «Щось погане 
вам сказали?» Я заспокоїла 
її і розповіла, що Бог сказав 
мені. «То ж хіба Бог може 
говорити?» – здивувалася та 
жінка. «Так, Господь говорить 
Духом Святим через віруючих!» 
– відповіла я. Вона ще довго 
хвилювалася і не могла цього 
зрозуміти.

На третій день мене повезли 
на операцію. Перед операцією 

я попросила дозволу по-
молитися. Лікарі схвально 
закивали і сказали, що 
обов’язково треба помолитися. 
Я молилася вголос, просячи 
Божого благословення на 
операцію і на руки лікарів. 
Господь мене укріпив, я 
жодного разу не застогнала. 
Лікарі сказали мені після, що я 
себе вела справді мужньо…

... І ось лікар прийшов до моєї 
палати, де нас було вісім осіб, 
сказав, що мені треба вставати. 
Запанувала тиша, усі дивилися 
на мене. Я хвилювалася, стала 
помаленьку підніматися, а в цей 
час почула в серці слова Божі з 
Біблії, з книги пророка Ісаї: «Не 
бійся, бо Я з тобою…». Я стала 
і випросталась, стояла рівно, 
не згинаючись. Усі присутні 
вибухнули з радості… 

Коли мене відвідували брати 
та сестри по вірі, то ми часто 
молилися вголос, інші хворі тоді 
замовкали, потім просили, щоб 
і за них ми помолилися. Зараз 
я ходжу рівно, не згинаючи 
спину. Пізніше лікар запитав 
мою доньку, як я ходжу, коли 
ж вона сказала, що прямо, то 
він здивувався. Бо поперед 
мене він зробив вже дев’ять 
подібних операцій, і тільки я 
можу ходити прямо. Хто ж це 
може ще зробити, крім Бога 
Всесильного? У свої вісімдесят 
років я славлю Його, величаю і 
поклоняюсь силі Божої любові 
і милості. 

Валентина Гаврилівна 
Жеребко, с. Степове, 

Миколаївщина

З листа до радіопередачі «Жива надія» (датовано 26.02.2015р.)

Сила Божої 
любові та милостідин сторонній чо-

ловік прийшов 
на завод по випуску авто-
запчастин до директора і з 
обуренням заявив, що йому 
не виплачують тут зарплату, 
а в нього немає коштів на 
потреби. Погодьтеся, що це 
неймовірна ситуація, хіба 
що розумово хвора людина 
буде вимагати собі певні 
права від підприємства, де 
вона не працює, з ким вона 
не має жодних відносин 
(ні трудових, ні будь-яких 
інших). Або уявіть ситуацію, 
коли чоловік прийшов в чужу 
родину і почав «качати свої 
права» чужій жінці: чому 
вона йому їсти не зварила, 
білизну не попрасувала 
тощо. Напевно що законний 
чоловік тієї дружини хутко 
вижене такого нахабу зі своєї 
хати. 

А тепер інша ситуація: 
скільки людей заявляють 
свої претензії Богові, на-
приклад, що в нього те чи 
інше не склалося в житті 
чи трапилося те, чого він 
не бажав. Людина живе по 
своїх законах, Божих законів 
слухати й знати не хоче, а 
раптом щось в її житті йде 
не так, як би їй хотілося, то 
винуватий Бог, вона заявляє, 
що образилася на Бога. То 
ж спочатку треба, як-то ка-
жуть, мати на це законні 
підстави. Варто підписати 
контракт відносин з Бо-
гом, щоб мати право ро-
бити ті чи інші заявки 
Богові. Чи перебуваємо ми 
у підданстві Господа Бога, 
чи знає Він нас, а ми Його? 
Якщо ж ні, то власне, які 

можуть бути претензії Богові? 
Які можуть бути образи на 
чужого пана?

Існує конкретний і не-
змінний перелік Божих вимог 
до людини, з якою Він вступає 
у законні відносини, і людина, 
котра не тільки погоджується 
з цим переліком, а й починає 
ретельно виконувати, отри-
мує законне право вступити у 
ці відносини. Цей контракт, 
перелік Божих вимог: Но-
вий Завіт Господа нашого 
Ісуса Христа, тобто ін-
шими словами – Свята 
Євангелія.

Те, що сьогодні багато 
віруючих людей, ще не є 
доказом їхнього права на 
законність відносин з Богом. 
Тому що нині багато церков 
дотримуються постанов цер-
кви, дбають про традиції 
батьків, час від часу вони 
виконують ті чи інші релігійні 
обряди, які встановили 
релігійні керівники, а Слово 
Боже можливо навіть ще й не 
читали і не знають, що саме 
від них вимагає Господь. Ісус 
Христос про таких людей 
сказав так: «Даремно ж 
шанують Мене, навчаючи 
людських заповідей» (Мт. 
15:9); «Залишивши Божу 
заповідь, ви тримаєтесь 
людських передань…» 
(Мрк. 7:8).

До речі, варто зауважити, 
що контракт з людиною є 
Божим, а не навпаки. Тобто 
людина може або прийняти 
Божі умови, або ж відкинути 
їх. А диктувати святому і 
суверенному Богові свої 
умови грішна людина не 
має жодного права. Нажаль, 

ми бачимо, що люди таки 
намагаються диктувати й 
ставити Богові свої умови, 
які без сумніву не мають 
жодного сенсу для Бога, 
і для людини приносять 
лише шкоду. «Сьогодні 
взяв я за свідків проти 
вас небо й землю, життя 
та смерть дав я перед 
вами, благословення та 
прокляття. І ти вибери 
життя, щоб жив ти та 
насіння твоє, щоб любити 
Господа, Бога свого, щоб 
слухатися голосу Його та 
щоб линути до Нього, бо ж 
Він – життя твоє, і довгота 
днів твоїх…» (Повт. Зак. 
30:19-20). Ці слова були 
написані пророком Мойсеєм 
до Ізраїлю декілька тисяч 
років тому, але вони увійшли 
в канон Біблії і нині звернені 
й до сучасних людей, не-
залежно від місця їхнього 
проживання і національності.  

Отож, як колись, так і нині, 
Господь покликує до людей 
через Своїх посланців, щоб 
кожен, хто лише почує 
голос Божий, повірив в 
його значимість, істинність 
та серйозність намірів Бога 
до нього. Виберімо життя, 
приймімо Боже підданство, 
з вірою в серці поставмо 
свій підпис щирою молитвою 
покаяння. Ісус Христос зі 
Свого боку такий підпис 
вже поставив давно. Він 
підписався Своєю святою 
та пречистою Кров’ю. Це 
незмінний і вічний Заповіт 
Крові Сина Божого – Ісуса 
Христа для тебе, дорогий 
друже, щоб ти отримав 
прощення своїх гріхів, щоб 
ти жив і був благословенним 
віднині і назавжди. Амінь.

БОЖИЙ КОНТРАКТ З ЛЮДИНОЮ
«Вибери життя…» Біблія, Повт. Зак., 30:19-20
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«ЖИВА НАДIЯ»

Вступ від редактора: Ігор 
Ковалишин – молодіжний керівник 
української церкви ХВЄ в Чикаго. 
Йому 26 років, поки що неодружений, 
працює інженером в компанії «Gene-
ral Electric», увесь свій вільний час 
(відпустку, вихідні дні) намагається 
використовувати в служінні цер-
кви і для добровільної праці в хрис-
тиянській місії. Зокрема в газеті 
«Жива надія» (№2, 2014 р.) була 
публікація про його місіонерську 
подорож до Африки. Нещодавно я 
написав йому листа по електронній 
пошті і чомусь в кінці листа запитав: 
можливо він знає свідчення слави та 
дії Божої в житті віруючих? Він дав 
дуже коротку відповідь: «Свідчення? 
Чотири тижні назад я впав з гори в 
провалля, глибиною 46 метрів. По 
милості Божій живий…».  Звичайно 
така неймовірна новина не могла 
не зацікавити… Читайте нижче 
розповідь Ігоря Ковалишина про цю 
надзвичайну подію.  

Місяць тому ми з групою 
християнської молоді  в кількості 46 
осіб відвідали резервацію індіанців 
в США в Південній Дакоті з метою 
проповіді Євангелії (Доброї новини 
про спасіння по вірі в Ісуса Христа). 
Ми проводили місіонерську працю 
серед корінного населення Америки 
в їхньому поселенні, яке нараховує 
до 60 тисяч жителів. Одного дня ми 
пішли подивитися на гірські краєвиди. 
Напередодні пройшли сильні дощі, 

через що верхній ґрунт був сильно 
порушений. Чомусь саме я підійшов до 
схилу однієї зі скель. Земля піді мною 
раптово обвалилася і посунулася 
донизу, я схопився за край скелі, але 
він також обломився, і я полетів до 
провалля глибиною 46 метрів (150 
футів). Для порівняння: це висота 
15-поверхового будинку. Це не була 
скеля під прямим кутом (90 градусів), 
а 80 градусів. Тому я не летів повністю 
у повітрі, а бився об каміння. Мої друзі 
негайно викликали поліцію. Мене 
відшукували шість годин. Рятувальна 
служба спускала в провалля на мотузці 
чоловіка, який мене шукав. Увесь цей 
час я був без свідомості. Звичайно 
всі думали, що вони розшукують 
моє бездиханне тіло. Нарешті мене 
знайшли. Я був увесь в крові, бо 
сильно вдарявся об каміння, як летів 
донизу. З дна ущелини мене піднімали 
вертольотом, поклавши на спеціальні 
ніші. І одразу допровадили до лікарні, 
коли виявили, що я маю ознаки життя. 
Це відбулося в суботу, 11 липня. А в 
понеділок, увечері, я пробудився від 
наркозу і побачив своїх батьків біля 
ліжка. Хотів би одразу подякувати усім 
друзям, церкві, які молилися за мене. 
Я одразу не зрозумів, що сталося, хоч 
пам’ятав, як став падати. Напевно я 
вдарився головою об каміння і втратив 
свідомість. Лікарі були здивовані, що 
я залишився живим. Звичайно, я мав 
багато зовнішніх пошкоджень тіла (бо 
під час падіння тіло билося об каміння). 
Але головне в тім, що я не мав навіть 

переломів (хоч рятувальники одразу 
думали, що в мене зламаний хребет). 
У мене були лише дві тріщини в тазу, і 
одна незначна тріщина в черепі.  Також 
ліва ключиця була вивихнута. Оце й усі 
пошкодження. Я мав мікроскопічний 
крововилив в мозок, рентген показав, 
що мені не потрібно робити операції, 
поступово все повинно розсмоктатися. 
Звичайно, по всій практиці попередніх 
падінь з подібних скель, я повинен був 
забитися на смерть, чи хоча б у мене 
повинно би бути безліч переломів 
(принаймні рук і ніг), але по милості 
Божій зі мною цього не сталося. 

Це велике засвідчення Божої 
слави для багатьох людей! 
Насамперед, за чотири тижні мого 
перебування в госпіталі багато лікарів 
бачили мене і всі вони дивуються, 
як я падав з такої величезної висоти 
і не тільки залишився живим, але 
й не отримав серйозних тілесних 
ушкоджень! Разом зі мною привезли до 
цієї ж лікарні чоловіка-будівельника, 
який впав з даху (20 футів). Він був 
у дуже тяжкому стані, з поламаними 
ногами і сильно пошкодженими 
внутрішніми органами.  

Усі кажуть, що це справді чудо 
Боже, що я залишився живим. Я поки 
що вдома на «лікарняному», ще два 
тижні проходитиму терапію. Чекаю, 
доки повністю відновляться усі мої 
органи (лікар сказав, що потрібно, 

щоб пройшло шість тижнів, поки що 
пройшло чотири). Я багатьом людям 
засвідчив про живого Бога, про Його 
милість. Так само індіанці на цю подію 
зреагували по-своєму. Вони дуже 
забобонні, багато з них досі мають у 
своїй релігії язичницькі ритуали, вони 
поклоняються злим духам, приносять 
їм жертви тварин. Індіанці сказали, 
що то саме злі духи зіштовхнули мене 
з гори, але мій Бог мене врятував. 
Тобто це наштовхнуло їх на думку, 
що не варто боятися злих духів, а 
варто звернутися до істинного Бога 
і Спасителя Ісуса Христа. Власне це 
варто зробити усім людям.

Ще така річ: місце, де я впав з гори, 
використовують для своїх цілей люди, 
які хочуть звести рахунки з життям.  
Вони кидаються донизу зі скелі, щоб 
закінчити життя самогубством. З усіх 
випадків самогубств ніхто не залишився 
живим. А Бог мене врятував! То це, 
звичайно, послугувало тому, що тепер 
індіанці при зустрічі з нашою групою 
місіонерів, одразу запитують, чи то з 
ними був той чоловік, що залишився 
живим, впавши з гори? Таким чином 
це відкрило їхнє серце для сприйняття 
проповіді Євангелії, звістки про живого 
Бога. 

Незважаючи на те, що зі мною 
стався, як то кажуть в народі, нещасний 
випадок, але через це Бог явив Свою 
славу, і всі навколо побачили (і 
рятувальники, і лікарі, і індіанці), що 
Бог являє чудеса.  Уся слава Богу! 

Ігор Ковалишин

Жовтень-грудень 2015 р., №824 ст. 

“Я ВПАВ З ГОРИ В ПРОВАЛЛЯ ГЛИБИНОЮ 46 МЕТРІВ І ЗАЛИШИВСЯ ЖИВИЙ!”
«…бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище! Тебе зло не спіткає, і до намету 

твого вдар не наблизиться, бо Своїм Ангелам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, 
на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги!» Біблія, Псалом 90:9-12

Ігор Ковалишин (в окулярах) з родиною

ВІРОЮ В ІСУСА ХРИСТА 
ЖИВУ та ЗМІЦНЯЮСЯ!

Я народився в 1944 р. на Київщині. Про живого 
Бога з дитинства  нічого не чув. В селі, де виростав, 
не було жодної церкви. Православний храм атеїсти 
розібрали, з того матеріалу побудували школу 
і клуб. Тогочасна безбожна система зробила з 
мене щирого патріота ідей комуністичної партії. 
Я отримав вищу освіту, чесно працював там, 
куди мене посилала партія. По своїй наївності 
вірив, що «страна совєтов» рухається у своєму 
розвитку у світле майбутнє – до комунізму. Коли 
ж СРСР розвалився буквально на моїх очах, то мої 
ідейні погляди сильно похитнулися, а потім також 
розвалилися, як і вся комуністична ідеологія.

Саме в час так званої «перебудови» моє здоров’я 
різко погіршилося (хвороба серця, гіпертонія, 
радикуліт), сімейне життя також дало значну 
тріщину. Шукаючи фізичного оздоровлення, я став 
відвідувати православну церкву в селі Повстин 
Пирятинського району (я ж на той час вже проживав 
у селі Ульяновка, що за 7 км від Повстина). У однієї 
парафіянки побачив Біблію, яку попросив у неї 
почитати. Я охоче почав читати цю святу книгу, хоч 
багато чого не розумів, але читав із задоволенням.

На той час вже широко звіщалося Слово Боже в 
усій Україні (по радіо і телевізору). Читаючи Біблію, 
слухаючи християнські радіопередачі, я нарешті 
зрозумів, що Бог не тільки реальний, а в Його руці 
доля кожної людини. Від милості Божої залежить 

кожен мій подих і рух: “Це милість Господня, 
що ми не погинули, бо не покінчилось Його 
милосердя, нове воно кожного ранку, велика 
бо вірність Твоя!” (Біблія, Плач Ієремії, 3:22-23).

До мене нарешті прийшло розуміння, що я – 
великий грішник і мені потрібно негайно каятися 
в своїх гріхах.  Але я прочитав в Євангелії, що Бог 
прощає нам, коли й ми прощаємо своїм винуватцям 
(Євангелія від Матвія, 6:12). А в мене було багато 
кривдників, тих, на кого я мав образу. Дякувати 
Богові, що я отримав від Духа Святого силу 
пробачити усіх своїх кривдників і благословити їх, 
помолившись за них Богові. І одного разу, лежачи 
тяжко хворим на постелі, я понад дві години 
молився і просив у Бога прощення своїх гріхів, як 
нарешті відчув полегкість у серці. Ісус Христос 
зняв з мене тягар гріхів! Слава Богу! На ранок я 
вже не приймав таблетки і уколи, бо в цьому не 
мав потреби. Це був початок чудес Божих в моєму 
житті.

Коли ж у мене сталося запалення суглобів, то 
лікарі запропонували мені робити операцію. У той 
час я почув радіопередачу «Жива надія», яку вів 
Іван Зінчик. Він зачитав подячні листи слухачів за 
оздоровлення, які отримали по молитві, що лунали 
через цю радіопередачу. Мене дуже вразили ці 
свідчення. Коли ж було запропоновано взяти участь 
у молитві за зцілення, я з вірою в Бога поклав одну 
руку на хворе місце, а іншу на радіоприймач, щоб 
Ангол Божий бачив мою щиру віру. Я повторював 
молитву за ведучим програми. Пройшов день-
другий, я навіть вже забув про цю молитву, коли 
відчув, що в мене вже не болять суглоби. Алілуя! 

Уже понад десять років болі в суглобах мене не 
турбують. Звичайно, моє серце переповнювала 
радість, я написав листа на цю передачу в Київ. 
Подякував Богу і попросив допомогти знайти 
церкву, в якій служіння відбуваються подібно, як в 
цій передачі. Я отримав відповідь,  де була вказана 
адреса такої церкви в місті Лубни (а це за 40 км. 
від місця мого житла). На початку травня 2001 року 
зі своїми родичами я вперше відвідав богослужіння 
тієї церкви, де отримав відгук у своєму серці, що 
Дух Святий привів мене саме до Своєї Церкви.

Пройшов деякий час і вже в нашому селі 
місіонери стали проповідувати Євангелію і 
започаткувалася євангельська церква, яку тепер я 
постійно відвідую. Я маю багато засвідчень Божої 
слави в своєму житті і своїх рідних. Дякувати Богу 
й мої сімейні відносини налагодилися. Йдуть роки, 
мій організм старіє й зношується, лише по молитвах 
до Бога, вірою в Ісуса Христа укріпляються мої 
фізичні сили, встаєш і знову робиш роботу своїми 
руками. Хочу закінчити своє коротеньке свідчення 
словами Псалма, які буквально збулися в моєму 
житті: «Нерозумні страждали за грішну дорогу 
свою й за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі 
відверталася, і дійшли вони аж до брам смерті, і в 
недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв 
їх від утисків їхніх, Він послав Своє слово та їх 
уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби! Нехай же 
подяку складуть Господу за милість Його та за чуда 
Його…» (Псалом 106:17-21).

Купрій Анастасій  Леонідович, с. Ульяновка, 
Гребінківський р-н, Полтавщина.
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«Боже! Будь милостив 
ко мне, грешнику!» 

Евангелие от Луки, 18:13 
Вспоминаю 2000-й год. Я тогда работала в Полтавской 

области, жила в селе, в домике для командировочных. В 
сельской местности новости расходятся быстро, все как-то 
сразу узнали, что я не просто формальная христианка, как 
все, а верующая в живого Бога. Таких, как я, верующих 
в каждое Слово Евангелия, тогда в том селе не было, и 
некоторые местные жители приходили ко мне специально, 
чтобы послушать Евангелие.

На уборку свеклы приехала бригада мужчин из западной 
Украины. Однажды вечером один из них пришёл ко мне, 
сел на стул и пристально глядя мне в глаза, без всяких 
формальных вступлений предложил:

— Ну, рассказывай, я слушаю.
Я смутилась. Молчу, думаю. Знаю, что вся их бригада 

– люди, думающие о себе, что они тоже христиане. В 
праздники они на работу не выходят, бдят религиозные 
традиции получше местных жителей, но это, к сожалению, 
не мешало им опустошать местные самогонные точки. 
Но сейчас этот мужчина был трезв. И он знает, о чём я 
буду говорить. Обратившись в уме к Господу с просьбой 
о мудрости свыше, я сразу вспомнила повествование из 
Евангелия о том, как распинали Иисуса Христа и двух 
разбойников. И я рассказала ему эту историю: 

— На крестах, рядом с Иисусом, висели ещё два человека. 
В те времена крест не был символом христианства, а был 
самым позорным и мучительным видом казни. Распинали 
на крестах (придавая тем самым долгой и мучительной 
смерти) только самых жестоких преступников: там не 
висели просто воры и обманщики, а это были убийцы 
других людей.

Евангелие повествует, что один из этих убийц перед 
смертью одумался. Он вдруг понял и поверил, что Тот, 

Кто рядом с ним на кресте, святой, Он не сделал никакого 
греха, Он не такой, как он, а Царь неведомого ему Царства. 
Иисус три года звал всех людей в это Царство, рассказывая 
о любящем Отце, Который там ждёт всех, поверивших в 
эту благую весть. Не написано, что именно думал тот 
разбойник (как он сожалел, как потратил жизнь попусту – в 
поисках человеческой справедливости, верша свой суд над 
другими), а написано, что он обратился к Иисусу Христу 
с простой просьбой о милости. Он осознал, что заслужил 
смерть на позорном кресте за свои негодные поступки. 
Наверняка в тот миг он понял, что всё, что он делал, было 
напрасно и неугодно Богу. Он был разбойник, но совесть 
его заговорила в нём и обличала его. Была ли у него 
вера в то, что он может получить прощение его жестоких 
преступлений? Вряд ли. Поэтому он только попросил:

— Господи, когда придёшь в Своё Царство, 
вспомни обо мне…

И он был потрясён ответом Господа:
— Обещаю тебе: сегодня же будешь в раю вместе 

со Мною! (Евангелие от Луки, 23:43)
Понимаете, есть разница, помнит ли Бог о погибших 

преступниках, падающих в ад; или, увидев покаяние в 
их сердцах, Иисус Христос принимает их в Своё вечное 
Царство любви и света.

Господь любит всех людей и принимает тех, кто приходит 
к Нему с покаянием. Он хочет нас простить, независимо от 
тяжести наших совершённых грехов. Люди часто не могут 
простить, а Бог прощает…

Примерно так я рассказывала эту историю мужчине, 
который всё это время молчал и внимательно слушал. 
И вдруг что-то произошло, он, совсем не стыдясь меня, 
горько зарыдал… От неожиданности я испугалась, 
подумала, что что-то сказала не так и чем-то его ранила. 
Он плакал долго, оставляя меня в недоумении, закрыв 
руками лицо, сквозь пальцы лились его настоящие, живые 
слёзы. Успокоившись немного, он рассказал свою историю, 
время от времени прерывая свой рассказ рыданиями.

— Я служил в Афганистане. Тогда казалось, что другого 

выбора не было. Теперь понимаю – я обманывал сам себя. 
Был выбор. Он есть всегда. Даже если бы меня расстреляли. 
Это было бы лучше, чем жить так, как я живу вот уже почти 
20 лет… Я убивал. Детей, подростков (если его не убить, он 
убьёт тебя). Тогда это казалось единственно справедливым, 
а потом… Все эти годы, после службы, они приходят ко 
мне ночами: и старики, и женщины, и те дети. Я не имею 
покоя днём, живу в мучительном страхе ночью, меня мучат 
кошмарные сны, я постоянно переживаю картины своих 
преступлений. Это невыносимо. Чтобы заглушить это, я 
пью, но это почти не помогает. Я уже думал покончить с 
такой жизнью, наложив на себя руки, но боюсь, что когда 
уйду с этой земли, они встретят меня «там», и будут мучить 
и мстить вечно. Я пришёл к тебе с одним только вопросом, 
но не хватило сил задать его – я боялся отрицательного 
ответа! Я только хотел спросить: вот, ты знаешь Бога и 
Евангелие: Бог может меня простить?! Я тебе не задал свой 
вопрос, но Бог через твой рассказ мне ответил, и я теперь 
понял: Он может меня простить. Теперь я буду просить Его 
об этом…

Этот мужчина встал и ушёл. Так же внезапно, как и 
пришёл. Я даже не знаю его имени. Не знаю, как сложилась 
его дальнейшая жизнь. Но надеюсь, что он, так же, как тот 
разбойник на кресте, вопросил у теперь уже воскресшего 
Иисуса Христа милости и милосердный Господь оказал ему 
эту милость. 

Сколько грешников, подобных этому мужчине, 
мучаются в своих душах, заглушая боль, тяжесть грехов и 
безысходности алкоголем, развлечениями, не ища выхода. 
А выход есть. И он в покаянии у ног распятого Иисуса 
Христа. Он взял нашу боль на Себя: «Он взял на Себя 
наши немощи и понёс наши болезни; … Он изъязвлён был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши…» (Библия, 
книга Исаии, 53 глава). 

Дорогая душа, прими любовь и прощение Божие теперь, 
пока ещё есть время...  

Екатерина Сотник, январь, 2015 год.

Від редактора: Протягом останніх 20 років 
працівниками радіопередачі «Жива надія» декілька раз 
видавалися і перевидавалися брошури зі свідченнями 
людей, які увірували в Ісуса Христа саме завдяки 
тому, що почули живе Боже Слово в цій радіопередачі. 
Відкрив архів, щоб перечитати деякі свідчення і 
подумав: скільки багато добра можна зробити людям 
такою маленькою і (здавалося б) непримітною 
радіопередачею! Важко порахувати усіх тих людей, 
які не просто почули проповіді з цієї програми, а 
отримали конкретну відповідь на прагнення своєї 
знеможеної душі. Саме через цю передачу вони 
звернулися до істинного Бога і отримали спасіння для 
своєї душі, а багато людей отримали (по їхній вірі) 
зцілення від хвороб, молячись разом з проповідником 
цієї передачі. Якщо для Бога (з точки зору вічності) 
одна душа цінніша за всі багатства землі, то наскільки 
важлива в очах Господа праця кожного, хто хоча б 
трохи трудиться на ниві Божій, намагаючись донести 
Євангеліє спасіння грішникам! Без реклами і пафосу...

Нижче читайте декілька виписів зі свідчень слухачів 
радіопередачі «Жива надія» різних років, які раніше 
вже були в публікаціях, але так само й сьогодні 
актуальні й живі, бо ці люди оживотворені живим 
Божим Словом. Об’єм площі для друку в газеті дуже 
обмежений, лише свідчення, що були надруковані 
в брошурах (і раніше на шпальтах газети “Жива 
надія”), складуть досить об’ємну книгу, а скільки таких 
свідчень взагалі залишилися невідомими і ніколи не 
були опубліковані! Кожного з цих людей знає Бог. Так 
само я звертаюся до тих, хто в своєму житті пережив 
чудо Божого спасіння, зцілення, і ніколи раніше про 
це відкрито не свідчив, напишіть про це в редакцію 
газети, щоб таким чином засвідчити славу Ісусу 
Христу. За все слава Богу! Амінь.

Я БУВ ШОКОВАНИЙ РАПТОВОЮ 
ПЕРЕМІНОЮ В МОЇЙ ДУШІ! 

Микола Лябах, с. Вороньки, Полтавщина.
Я був невіруючою людиною. У 1991 році мені йшов 

вісімнадцятий рік. Я вів гріховне життя. Із-за цього зі 
мною трапилося нещастя, я отримав травму шийного 
хребця і став інвалідом першої групи. Пролежавши два 
роки прикутим до ліжка, я опинився в тяжкій депресії. 
В той час у мене було одне бажання: якомога скоріше 
померти. Я нервувався через кожну дрібницю, злився 
на всіх, був повний ненависті до людей. Одного 
разу, після двох тижнів мого перебування в цьому 
жахливому стані, я був у хаті один. Раптом зайшла 
мама. Якась сила змусила мене сказати їй, щоб вона 
увімкнула радіо. Слід зауважити, що до цього часу 
я не міг його слухати. Після тривалого перебування 
в лікарнях, двох операцій, радіо негативно діяло на 
мою нервову систему. Коли мама включила радіо, то 
хвилина в хвилину саме розпочалася християнська 
передача «Жива надія». Напрочуд уважно я вислухав 
цю передачу, в котрій була проповідь пастора Івана 
Зінчика та свідчення про Женю Поліщук, як Бог її 
зцілив. Я почув, що кожній людині потрібно покаятись 
у своїх гріхах і навернутися до Бога. О, це дійсно була 

воля Божа, щоб я почув цю передачу, бо через неї 
увірував у Господа Бога! Коли я покаявся у своїх 
гріхах і запросив Ісуса Христа в своє серце, як мого 
Господа й Спасителя, то був просто шокований тією 
раптовою переміною в моїй душі. Мені одразу стало 
легко, спокійно й радісно. Де й подівся той жахливий 
стан моєї душі, а депресії мовби ніколи й не було, 
відійшли погані думки і з’явилося велике бажання 
жити й боротися з усіма труднощами, що випали на 
мою долю. 

БЕЗ ІСУСА МЕНІ НЕ ПОТРІБНЕ ЖИТТЯ
Людмила Гутовська, м. Київ

Великими стражданнями і сльозами вкритий 
мій шлях до Бога. До зустрічі з Господом, я йшла 
прямою дорогою в пекло. Скільки років мого життя 
втрачено, скільки зла, що було в мені, я розсіяла 
навколо! Настав такий період у моїй долі, коли в 
мене розвалилась сім’я, я втратила роботу, якраз 
це все співпало з розвалом СРСР. Для диявола то 
була сприятлива нагода, щоб остаточно погубити 
мою душу. Я сирота з дитинства, тому хворобливо 
сприймала будь-яку несправедливість. Переживала 
матеріальні нестатки, син вимушений був збирати 
порожні пляшки по смітниках. Депресія, невірство, 
страх до краю заполонили мою душу. Я думала, що 
все прокляття мого нещасного роду впало на мене, 
бо тільки я й залишилась з усього роду. Моє життя, 
все вкрите гріхами та хворобами, лишало мене. 
Я обмірковувала, який краще вибрати спосіб для 
самогубства. Тільки думка про моїх дітей стримувала 
мене від цього кроку. Тепер знаю, що та думка була 
від Бога, я щиро дякую Йому за це. А тоді я не знала 
Бога. Думала, що Він страшний, з палкою, щоб бити 
мене. Але не зважаючи на це, якась сила побудила 
мене піти до однієї церкви. Я там дуже плакала, але 
не отримала звільнення від ноші гріха, а навпаки, ще 
дужче згиналась під глузливі насмішки й осудження 
диявола. Я багато разів приходила до храму, але 
почуття вини не полишало мене.

І раптом я почула передачу “Жива надія”, це було 
щось неймовірне! Щось защеміло в моєму зболеному 
серці. Коли вперше почула голос Івана Зінчика, то дуже 
плакала, ще не розуміючи глибини його проповіді. А 
слухаючи пісню про білу лілію, я потопала в сльозах. 
Тоді я ще не розуміла, що то промовляла до мене 
любов Христа, що все моє життя впало до Його ніг, як 
сухий лист. Ісус знайшов мене на смітнику, викинену 
світом, розтоптану людьми і зґвалтовану гріхом.

Одразу кинулась шукати церкву пастора Івана 
Зінчика, але мені сказали, що в Києві в нього нема 
церкви, а тільки радіопередача. Але моє серце линуло 
туди, де була його церква! Коли я зустрічала віруючих 
інших конфесій, запитувала: “Будь ласка, скажіть, чи у 
вас така ж церква, як у пастора Івана Зінчика?”

Ще немало потрібно було мені зробити 
відчайдушних зусиль, щоб Царство Боже запанувало 
в моєму серці. Дякуючи Ісусу, воно настало. Ісус –  
моє життя, навіть більше, ніж життя, бо без Нього 
мені не потрібне життя.

* * *
Саме в той вечір, коли в моїй голові роїлися страшні 

думки про самогубство, я почула зі старенького 
приймача, що висів на стіні, радіопередачу «Жива 
надія». Я сиділа, опустивши руки, байдужа до 
всього навколо, як раптом до мене долинули слова: 
«Господь вас любить…». Я подумала, як же Він 
нас любить, якщо я залишилася самотньою з двома 
малими дітьми на руках, без копійки грошей і помочі 
мені не було від кого чекати… Все ж я прислухалася 
до слів проповідника, і хоч не розуміла, чому все так 
проходить у моєму житті, але щось-таки тоді сталося 
в моєму серці, бо я передумала робити злочин 
самогубства, а взяла й написала листа в Київ, на 
адресу радіопередачі. Мені скоро прийшла відповідь: 
бандероль з Євангелієм. Ця книга мені дуже добре 
допомогла встояти в тяжкі часи випробування. Час 
від часу я слухала радіопередачі і стала звертатися до 
Бога з конкретними проханнями. Бог мене привів до 
церкви в Пирятині, і мені було приємно довідатися, що 
цю церкву також розпочинав радіопроповідник Іван 
Зінчик. Я прийняла водне хрещення. Дякую Богу, що в 
моєму житті все налагодилося.

Людмила Бородинець, с. Яцини, Полтавщина
* * *

Я не знала, що мені робити, я нікому не була 
потрібна. Думки про смерть невідступно почали лізти в 
мою голову. Якось увечері я лежала на ліжку, а думка 
про смерть молотом пульсувала в моїй свідомості. І 
раптом, як крізь сон, я почула слова, що долинули з 
радіо, яке стояло поряд, воно було включене: “Дорога 
душа, якщо тобі важко в цю хвилину, стань на коліна, 
поклади свою руку на радіо, будемо молитися...” Це 
була “Жива надія”! У мене вся внутрішність затремтіла, 
я підхопилася з ліжка, впала на коліна, почала плакати 
й просити Господа, щоб допоміг мені. Я відчула, що 
Бог почув мою незграбну молитву, бо мені стало дуже 
добре...

Катя Бугорська, Полтавщина
* * *

«Я слухаю ваші Божі проповіді по радіо і вони 
мені дають надію. Я радію, що Ви Божим Словом 
обзиваєтесь до нас. Послухавши Вашу проповідь 
і молитви, стає на душі значно легше. Я знаю, що 
давно рід Зінчиків наші віруючі слухали по радіо. Ті 
роки давні, сімдесяті... Моя мама, було, ждала, коли 
Зінчики, чоловік і жінка, будуть читати проповіді і 
молитися. А тепер Ви ведете так само, тільки тепер 
легше вас почути і Ви даєте адресу з Києва. Я рада 
Вами і вдячна Вам, що Ви до нас обзиваєтесь з такою 
дорогою для нас програмою, розказуєте, молитесь 
за всіх нас, научаєте. Нехай Бог допомагає і далі так 
чисто, по Божому, нам вас слухати. Ми будемо раді і 
дальше Вас чути в подальших передачах, бо є села такі, 
як Ви проповідуєте, точно все так, де одні колдуни, 
ворожнечі. Вони до істинного Бога не звертаються. В 
селах нема ні церкви, ні зібрання християн, то хоч по 
радіо деколи почують ті, хто хоче чути Боже Слово, 
начебто побули у Вас на зібранні. Я живу в селі, де 
поки що немає церкви, а врєм’я таке, що державного, 
як раніше, транспорту немає, щоб поїхати в місто, де є 
церква. Хоч Біблію буду читати, Боже Слово та деколи 
Вашу проповідь почую і то поближче до Бога....»

Данько О., с. Власівка, Харківщина



Самотність – це те, що було в 
моєму житті на той час. Потоки сліз, 
які я виливала в подушку, не давали 
очікуваного полегшення. І щоб не бути 
самотньою, я вийшла заміж. На той 
час я думала, що це  єдино правильне 
рішення. Але, нажаль, з кожним 
роком проблеми не зникали з мого 
життя, а, навпаки, накопичувались. 
Коли ми переїхали жити в село 
Світанок, то одразу потрапили в 
компанію, де зловживали алкоголем. 
Я зараз не пам’ятаю, в який момент 
так сталося, що я стала зловживати 
спиртним, але в моєму розумі виникла 
думка, що мені треба зупинитись. Як 
ви думаєте, звідки була ця думка? 
Я переконана, що вона була від 
Господа. Я відійшла від тієї компанії, 
але ворог продовжував тримати мене 
в тенетах гріха. Я все одно знаходила 

тих, з ким могла випити.
Мені було важко, але ніколи я 

не думала про самогубство, від цієї 
думки я була збережена Богом для 
того, щоб бути надалі спасенною.

У 2003 році ми переїхали в 
Гребінку. Я їхала з великою надією 
на те, що щось зміниться на краще. 
Але моїй надії не судилося збутись. 
Все залишалось незмінним. А згодом 
стало ще гірше, бо я ще глибше 
погрузла в гріхах. І в 2009 р., думаючи, 
що так буде краще, я розлучилась 
з чоловіком, бо реально піддалась 
словам диявола, який проговорив до 
мене: «Зроби те, що ти хотіла давно 
зробити». І я зробила, бо на той час не 
знала Бога. Коли я отримала на руки 
документи про розлучення, відчула 
сильне спустошення і самотність. 
Я побачила реальну картину: моє 
життя, як скляна посудина, падає і 
розбивається на дрібні скалки. І я 
промовила сама до себе: зібрати їх я 
не зможу. Хто ж допоможе мені? Саме 
тоді, вперше в житті, я почала шукати 
вихід з ситуації, задаючи питання: 
вихід десь є, але де він?

Так розпочався для мене 2010 
рік. Саме в цей рік я познайомилася 
з Любою, з якою працювала в 
одній організації. Я не знала, що 
вона віруюча, але її здатність 
вислуховувати мене вразила. Це 
стало для мене відрадою, коли я 

могла поговорити з людиною, яка 
розуміла мене. Я не пам’ятаю, скільки 
часу це продовжувалось. Але настав 
момент, коли Люба, давши мені в 
руки газету «Жива Надія» і Євангелію, 
сказала слова, яким я щиро повірила: 
«Приходь в церкву. Якщо тобі 
сподобається – залишишся, якщо ж 
ні, то ніхто тебе тримати не буде». 
Більше вона нічого не говорила. Я 
послухалась цих слів і вперше пішла 
до церкви, зробивши свій перший 
крок назустріч Господній любові. 
Слава Йому за це! Я жодного дня не 
жалію, що прийшла в цю церкву. Там 
я покаялася, з мене був знятий тягар 
гріхів, який тяжко давив на мене, і я 
пережила реальні відчуття прощення. 
Я розправила плечі і мені стало так 
легко, що хотілось відірватись від 
землі і злетіти в небо. Це сталося 
п’ять років тому, але ці переживання 
такі близькі, здається, що відбулись 
вони вчора. 

Моє рішення охреститися було 
також від Господа. Я прийняла водне 
хрещення 29.08.2010 року, коли 
пообіцяла служити Господу все своє 
подальше життя. Цим я стверджувала, 
що з моменту хрещення моє життя 
тепер не належить мені, воно цілком 
і повністю належить Господу. Відтоді 
Господь направляє  моє життя, і я 
живу під Його керівництвом. І ця 
залежність від Нього приносить лише 

добро в моє життя. Так би хотілось, 
щоб люди пізнали щастя від того, 
що їхнє життя залежить від Господа 
і щоб вони скуштували, Який добрий 
Господь!

На сьогодні я є повноправним 
членом помісної церкви християн віри 
Євангельської міста Гребінки. 

Чи це не Божа любов привела 
мене до цього? Так. Тільки Його любов 
могла достукатись до мого серця і 
знайшла мене в цьому світі. В моєму 
житті і надалі відбуваються чудеса, 
бо Бог протягом 5-ти років чудесним 
чином змінює мене, сподобляючи в 
образ Ісуса Христа. Але це вже інша 
історія.

Нехай це коротеньке свідчення 
стане для тебе, дорогий читачу, 
засвідченням Божої любові до тебе, 
адже Господь любить і тебе. Ти 
можеш спастися, бо Господь прийшов 
у цей світ заради усіх людей, щоб 
вони пізнали любов Божу і відчули 
її дію в своєму житті. «Так-бо Бог 
полюбив світ, що віддав Сина 
Свого Єдинородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не 
загинув, але мав життя вічне» 
(Івана 3:16). Нехай Господь рясно 
благословить вас!

З повагою і любов’ю Ісуса 
Христа до вас сестра Галина,

смт. Гребінка, Полтавщина

Жовтень-грудень 2015 р., №826 ст. «ЖИВА НАДIЯ»

Мені зараз 45 років, від 
самого мого дитинства Бог 
хотів, щоб я служив Йому. 
Мама привела мене до церкви, 
сподіваючись, що я буду 
вірити й служити Богові. Але 
в церкві мені не сподобалося 
бути, я вибрав світське грішне 
життя. Проходили роки, я не 
відвідував церкву, хоч мама 
завжди мене кликала. Я ж 
не хотів про це й слухати. 
Мені було мало бути, як то 
кажуть, звичайним грішником, 
як більшість людей, я почав 
вживати наркотики. А це така 
безодня, з якої вибратися без 
Божої допомоги неможливо. 
Через наркотики гріх все 
більше заволодівав мною. Бо 
наркотики відкривають двері 
для скоєння все нових гріхів 
та беззаконня. Нарешті через 
свої злочини я потрапив в 
ув’язнення. Але й у тюрмі я не 
схотів каятися (хоч там була 
кімната, де збиралися в’язні, 
що повірили в Ісуса Христа і 
молилися Богові). Вживання 
наркотиків призвело мене до 
дуже негативних наслідків, 
я розумів, що можу просто 
одного разу впасти в 
наркотичний дурман і не 

прокинутися. Жодні методи 
лікування не дали позитивних 
наслідків. Я розумів, що в моїй 
проблемі мені допомогти може 
лише Бог. І в один прекрасний 
день я нарешті зрозумів, що 
мені треба таки негайно йти 
до церкви, доки ще можу 
ходити (до тієї церкви, що 
ходила мама). Я не знав, який 
саме день, взяв і просто пішов. 
На подвір’ї церкви побачив 
священнослужителя, який 
сказав, що давно вже мене 
чекає. Він мені повідомив, що 
за мене у церкві моляться ще 
з того дня, як моя мама мене 
привела сюди…

Я став відвідувати 
богослужіння церкви і на 
одному такому служінні вибіг 
наперед і покаявся. Бог мене 
моментально звільнив від 
наркотичної залежності! Два 
тижні я не ходив, а мовби літав 
– так було легко. Я вже почав 
думати, що таким буде все моє 
подальше життя. Але в одну 
неділю я не пішов до церкви, 
бо мої друзі запропонували 
мені «відпочити» разом з 
ними. Я спокусився на це. 
Відтоді я знову повернувся 

до старого життя. Звичайно, 
що я мав докори сумління, 
але наркотиком старався 
забити усілякий голос совісті. 
Взагалі старався ні про що не 
думати. Я дійшов у вживанні 
наркотиків до такого ступеня, 
що вже не міг ходити, а тільки 
лежав. Одного разу мене без 
пам’яті забрали до реанімації. 
Коли я прийшов до тями, 
то перше, що побачив: біля 
мене були віруючі люди – 
християни. Вони переконували 
мене, що не зважаючи на те, 
що я не встояв у вірі, коли 
покаявся, Бог дає мені ще 
один шанс прийти до Нього 
в молитві покаяння, щоб 
отримати життя. Ворог душі 
ж нашіптував, що мені вже 
немає покаяння. Я подумав, 
що все одно мені одна дорога: 
я скоро помру, і якщо справді 
Бог прийме мою молитву, 
то я нічого не втрачаю. І 
сталося справді чудо, що 
Бог мені простив гріхи! Я 
заливався слізьми, просячи 
у Бога прощення своїх гріхів. 
Нажаль, мені відтяли ногу, 
бо стрімко розвивалася 
гангрена. Але я дякую Богу, 
що залишився живим! Наді 
мною справді збулося Слово 
Боже: «Краще тобі ввійти 
до життя одноногим, 
ніж з обома ногами бути 
вкиненому до геєни, до 
огню невгасимого» (Мрк. 
9:45). 

Коли я тепер зустрічаюся 
з молодими людьми з 
християнських родин, які 
ігнорують богослужіння в 
церкві, я їм свідчу за себе, 
що подібні рішення дуже 
небезпечні для їхнього 
подальшого життя: гріх 
легко обплутує людину і 
кінець може бути справді 
трагічним. Це дяка Богу, що 
я був при свідомості, зміг ще 
покаятися! Добре, що за мене 
стільки людей молилося! А 
скільки наркоманів помирає 

від передозування, раптовою 
смертю, не приходячи 
до свідомості! Не можна 
легковажити вічним життям, 
спасінням своєї душі!

Бог не тільки простив 
мої гріхи, а дав цілком 
нове життя. У 2000 році я 
приїхав до християнського 
реабілітаційного центру 
в Києві на реабілітацію. 
Серйозно думав, як мені далі 
влаштовувати своє життя, 
якщо вже Бог його мені 
продовжив. Я нічого не вмів 
робити, у мене за плечима 
були лише наркотики і тюрма. 
Я навіть не мав загальної 
середньої освіти. Мої нові 
друзі, брати та сестри по 
вірі, мотивували мене для 
того, щоб я закінчив середню 
школу. Переборовши сором, 
я ходив до звичайної школи. 
Отримав атестат середньої 
освіти. Потім вступив до 
біблійного коледжу, який 
з успіхом закінчив. Потім 
думав, де ж можу бути 
корисним Богові і суспільству 
з однією ногою? І мені хтось 
запропонував вступити на 
юридичний факультет. Я 
подумав, що це було би добре. 
Мені подобалося вчитися, і 
Бог допоміг мені вступити 
на юридичний факультет і 
закінчити його. Я спочатку 
став до праці, як громадський 
адвокат, захищаючи інтере-
си осіб, що проходять реа-
білітацію в християнських 
центрах. 

Йшли роки, вже всі люди, 
з якими я спілкувався за 
старого життя, знали, що 
зі мною сталися серйозні 
переміни. І ось одного разу 
до мене звернулася головна 
медсестра лікарні, де я колись 
перебував, у цьому ж місті 
мене судили (я вже десять 
років, як виїхав звідти і зараз 
живу у Києві). У неї зять 
Юрій був наркозалежним, 
вона звернулася до мене за 

допомогою, щоб його привезти 
на лікування в реабілітаційний 
центр. Але через півроку його 
притягли до суду за старі 
справи. Я взяв на себе захист 
цього чоловіка. Це була перша 
моя така серйозна справа, 
як адвоката. І що цікаво, 
суддею там була жінка, яка 
колись судила також і мене. 
А тепер я був у цьому ж суді 
– тільки, не як підсудний, 
а як захисник.  Я там мав 
досить тривалу промову-
проповідь. І Юрія відпустили 
на поруки. Через деякий час 
ця ж суддя  потелефонувала 
мені і попросила забрати на 
реабілітацію її брата, який був 
в алкогольній залежності. А 
ще через деякий час до мене в 
офіс приїхав начальник міліції 
(саме того відділення, де 
мене раніше арештовували) і 
привіз на реабілітацію свого 
племінника…

Я дякував Богові за те, що 
можу таким чином служити 
Богові і людям! Я багатьом 
людям свідчив про живого 
Бога, що кожна грішна 
людина, в якій би гріховній 
залежності не перебувала, 
може отримати звільнення від 
гріхів по вірі в Ісуса Христа. 
Пам’ятаю, як я ходив по 
хірургічному відділенню, де 
мені відтяли ногу і свідчив 
про спасіння, яке дає Ісус 
Христос. Я щиро дякую Богові 
за Його милість і любов! Я 
постійно дякую Ісусу Христу за 
прощення своїх гріхів. Більше 
того, я дякую Богові, що можу 
служити Йому і бути корисним 
для держави, де нині живу. Не 
зважаючи на фізичні вади, я 
веду повноцінне життя. За все 
слава Богу! 

Ігор Лащук, м. Київ
Тел. 067-411-33-99

Євангельський центр 
соціальної реабілітації 
хворих на наркоманію та 
алкоголізм “Варнава”, м. 
Київ, тел.: 068-840-77-48

Тел. лінії довіри (з 9-00 
до 21-00): 044-516-59-12

«ЦЕ СПРАВДІ ЧУДО, ЩО БОГ ПРОСТИВ МОЇ ГРІХИ!»



«Бо тісні ті ворота, і 
вузька та дорога, що веде 

до життя, і мало таких, 
що знаходять її!» Мт. 7:14

Давно хотів написати своє 
свідчення про мій шлях до 
пізнання Божої правди, але 
вагався, бо я неграмотний: 
освіти маю усього три класи 
(перший клас пройшов при 
Польщі, другий – при Совєтах, 
третій – при німцях). Моя 
мама була євангельською 
християнкою. Коли її вподобав 
мій батько, то вона поставила 
йому умову: якщо він прийде 
до церкви, покається в 
своїх гріхах, прийме водне 
хрещення, тоді вона дасть 
йому згоду. Він незабаром 
так і зробив. Сказати, що він 
так зробив лише з кохання до 
мами, то це не буде повною 
правдою. Напевно таким був 
шлях мого батька до спасіння, 
саме таким чином Бог 
прикликав його до покаяння. 
Їм одразу не було де жити. 
Мій дідо домовився, що 
вони будуть доглядати двох 
стареньких людей за умови, 
що ті дозволять їм побудувати 
хату на частині їхнього городу. 
Вони охоче погодилися, бо в 
них була величезна ділянка, 
якій вони не могли дати 
раду. Мій батько заробляв 
шевством, а мама була 
кравчинею, так заробляли 
і будувалися. Все було 
добре до 1938 року, а потім 
почалися переслідування. 
Сфабрикували проти нас 
судову справу і постановили 
знести нову хату, що 
побудували мої батьки (у них 
вже було двоє дітей). Мама з 
того переживання захворіла 
на серце. Ту хату розібрали і 
почали мої батьки будуватися 
на іншому місці. А тут почалася 
війна. Тата забрали до війська. 
У 1944 році мама отримала 
повідомлення, що тата вбили 
на фронті. Їй стало ще гірше, 
вона злягла і померла в 
тому ж році, залишивши нас: 
трьох неповнолітніх дітей. 
Нас забрала до себе мамина 
рідна сестра, у якої були свої 
діти. Коли мені виповнилося 
13 років, я вже мусив йти 
заробляти на хліб, працював 

кочегаром, потім тяжко 
захворів на тиф. Пролежав 
декілька місяців, ледь вижив. 
Потім вивчився на шевця, бо 
мав навички від тата. Ходив 
по людях, шив взуття і таким 
чином заробляв на прожиття.

Батьки нас наставляли у 
вірі, навчили молитов, водили 
до церкви, але вони померли, 
і я потрапив до середовища 
невіруючих людей, і що знав 
про Бога, те швидко призабув. 
Але Господь бачив моє життя 
і багато раз рятував мене 
від смерті, і терпляче вів до 
покаяння. До нашого села 
приїхали вояки, які хапали 
молодих людей і примусово 
відправляли в Донецьк – на 
працю в шахтах. Відправили 
й мене. Я там вивчився на 
підривника. Сталося так, 
що мене привалило в шахті, 
дивом залишився живим. Так 
само іншим разом ледь не 
задихнувся від газу в шахті. 
Якби не милість Божа, то 
загинув, хоч я не звертався в 
молитвах до Бога, а жив, як усі 
люди. Після другого порятунку 
з завалу, я був на вигляд, 
як після тривалої й тяжкої 
хвороби. Я подумав, що довго 
тут не протягну і тому вирішив 
втікати з Донецька. Та ще мене 
поставили на працю в таке 
місце, куди старі й досвідчені 
підривники відмовлялися йти. 
Заробивши чергову відпустку, 
я поїхав до сестри на захід 
України і більше на шахту не 
повернувся. Став ходити по 
хуторах і займатися шевством, 
там їв і спав. По хуторах менше 
ходили облавники. 

Я вподобав одну гарну 
дівчину, вона дала згоду на 
шлюб зі мною, але її батько 
мені відмовив, бо я не мав 
ні житла, ні достатку і в 
армії не служив.  Я надумав 
завербуватися на працю аж на 
Сахалін. Думав, що зароблю 
багато грошей на хату, 
повернуся і тоді одружуся. 
Дівчина обіцяла мене чекати 
три роки, але не так сталося, 
як гадалося. За півроку я 
заробив чималу суму, думав 
ще трошки попрацюю, але 
мене забрали до армії. За 
час моєї служби моя дівчина 
вийшла заміж за іншого…

Після армії я закінчив 
школу механізації і працював 
комбайнером та трактористом. 
Одружився, пішли діти, 
побудували хату, завели 
господарство… За щоденними 
домашніми турботами і тяжкою 
працею в колгоспі швидко 
збігали роки життя. Пам’ятаю, 
як чудом Бог врятував мене 
від смерті, коли я трактором 
ледь не впав з гори. Це 
окрема історія, яка потребує 
цілої сторінки, щоб описати усі 
подробиці. 

Одного разу з Канади до моєї 
дружини приїхали її двоюрідні 
сестри і привезли Біблію. 
Нажаль, я не став її читати, 
а поклав до шафи і забув про 
неї. Земні клопоти не тільки 
мені, а й багатьом людям 
стали на перешкоді, щоб 
повернутися до Бога та Божого 
Слова. Вже й хвороби стали 
мені надокучати. Зробили мені 
операцію, але чи щось лікарі 
не так зробили чи яка інша 
причина була, але мені не 
стало краще, а дедалі гіршало. 
Ніякі обезболюючі ліки не 
допомагали. Направляли мене 
то в обласну лікарню, то в 
районну. Нарешті я довідався, 
що у мене визначили хворобу 
«рак». У мене вже такі сильні 
болі були, що я просив лікаря, 
щоб мені дав таку пігулку, щоб 
заснути й не прокинутися. Але 
в Бога були інші плани щодо 
мого життя. Напевно молитви 
моїх батьків були пам’ятними 
перед Богом, хоч вже вони 
давно відійшли у вічні оселі.

Я лежав у лікарні і мав коло 
себе транзистора, по якому 
слухав інколи радіопрограми. 
Увімкнув радіо і чую голос 
проповідника, який каже: 
хто з вас хворий, то ми зараз 
будемо молитися за ваше 
оздоровлення. Декілька 
раз я слухав ту програму і 
декілька раз молився разом 
з проповідником. То була 
передача «Жива надія», а 
проповідував і молився пастор 
Іван Зінчик. Я дякую Господу 
Богу, що підняв мене з постелі 
(я пролежав дев’ять місяців). Я 
поступово став вставати, мені 
стало легше, а потім пішов… 
Нарешті мене виписали з 
лікарні! Я подумав, що мені 

тепер потрібно охреститися, 
як написано в Євангелії, то ж 
Бог мене зцілив! Я не захотів 
йти до священика в своєму 
селі, а поїхав аж в Тернопіль, 
в кафедральний собор. Але 
й там вийшов казус. Все 
впиралося в гроші, а моя душа 
цьому противилася. Мені в 
пам’яті сплили ті зібрання, 
куди мене водила мама. Там 
все було інакше. Я не хотів 
лукавити, не хотів стати 
просто релігійною людиною, 
а хотів щиро служити Богові 
усім серцем. Саме тоді до нас 
приїхав погостити жінчин брат 
і привіз нам Євангелію. Я завів 
блокнот, куди записував свої 
міркування про прочитане з 
Євангелії. Довший час в тому 
навіть жінці не признавався. 

Одного разу я поїхав до 
свого свата, у сусіднє село. 
Проїжджаючи по селу, почув 
гарний спів, і аж зупинився. 
Той спів линув з дому молитви 
євангелістів. Йшов саме повз 
мене один мій знайомий 
чоловік, я йому кажу, що, 
може, зайдемо, послухаємо, 
так гарно співають. А він 
замахав руками, що не піде, бо 
вони зараз співають, а потім 
будуть голосно молитися. Він 
пішов собі далі, а я ж рішуче 
зайшов всередину. Відтоді я 
став відвідувати ту церкву. 
Моя жінка була ревною 
католичкою, як довідалася, 
що я став прихожанином 
церкви євангелістів, то 
поставила умову, що зі мною 
розлучиться, якщо я буду й 
далі ходити до них. Але не так 
сталося, як гадалося моїй жінці 
Марійці. Через декілька днів 
вона впала й сильно забилася, 
полізши на купу каміння, 
покритого ожеледдю, щоб 
зірвати трохи ягід горобини. Її 
оперували, вирізали й нирку і 
селезінку. Упродовж року вона 
страждала по лікарнях, увесь 
час я був поряд, доглядав її. 
Нажаль, вона не одужала, а 
померла. Чотири місяці я нікуди 
не ходив, сильно переживав за 
жінку. Не думав, що залишуся 
вдівцем на старість. Постало 
рішення, як мені бути й жити 
далі? Я розумів, що мені 
потрібно не сидіти вдома, а 
йти до церкви. Але до якої? 
До католицького храму йти не 
хотів, не зважаючи на бажання 
дружини. І вирішив, що для 
мене одна вірна дорога: на 

Слобідку – в дім молитви.  Два 
місяці я ходив в ті зібрання, 
а потім вирішив, що мені 
потрібно прилюдно визнати 
себе грішником і покаятися 
в гріхах, що я й зробив 
під час одного недільного 
богослужіння (саме було свято 
Вознесіння).  Уся церква потім 
молилася за мене і дякувала 
Богові, що прийняв мене в 
лоно Своїх дітей. Це було 
17 травня 2007 року. Влітку 
того ж року я обіцяв служити 
Богові в чистій і добрій совісті, 
заключивши Завіт з Богом 
через святе водне хрещення з 
повним зануренням у воду. 

Тепер я живу повноцінним 
життям християнина. Ре-
гулярно ходжу до церкви, 
люблю читати духовну 
літературу, християнські 
газети, зокрема газету 
«Вірую», «Жива надія» та 
інші. З офісу радіопередачі 
«Жива надія» Ненсі Зінчик 
мені надіслала багато духовної 
літератури і касет з піснями 
християнських гуртів…

Неможливо описати усі ті 
труднощі і болі, що я пережив 
упродовж свого такого довгого 
(і водночас короткого) життя, 
але зараз Господь по милості 
Своїй компенсує мені все. Хоч 
мені 84 роки, але я себе добре 
почуваю, радію в Господі і 
дякую Богові за все, що маю 
по вірі в Ісуса Христа. Можу 
своїми очима читати Слово 
Боже, а в моєму віці це дуже 
важливо. Слава Богові! Нехай 
Господь поблагословить усіх 
працівників на ниві Божій. 
Амінь. 

Євген Володимирович 
Андіюк, с. Вовківці, 

Тернопільщина
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ТЕРНИСТА ДОРОГА ДО БОГА

Нотатки зі щоденника 
журналіста

Про війну на сході 
України

Якщо війна йде досить довго, не 
вщухають майже щоденні обстріли, 
то місцеве населення в якійсь мірі 
до цього звикає. Вже на слух жителі 
починають відрізняти з яких саме 
систем ведеться обстріл, по звуку 
визначають віддаль польоту ракет 
та снарядів. Якщо раніше всі дружно 
бігли під час артилерійського обстрілу 
в бомбосховище чи в підвал, то 
зараз дехто не поспішає це робити. 
Наприклад, можна було стати свідком 
наступного: йде обстріл, а дідусь 
випасає корову (записано зі слів 
учасника АТО). Навколо пролітають 
снаряди, а він не втікає, а продовжує 
стояти на пасовищі разом з коровою. 
Хоч власне, куди втечеш?

Одного разу розпочався обстріл 
міста Дебальцеве, один чоловік стояв 
на балконі і саме палив цигарку. Він 
чомусь навіть не зайшов до кімнати 
– настільки остогидла ця війна. Чи 
вже надокучило кожного разу бігти 
з п’ятого поверху сходами вниз і 
ховатися в підвалі? Чи може він 
таким чином виявляв свій протест? 
Тільки проти кого? Чи сподівався, 
що й цього разу все минеться 
благополучно… Одним словом – він 
так і стояв на балконі, не поспішаючи 
кудись тікати чи йти. Раптом він став 
очевидцем надзвичайної події, яка 
цілком повернула його подальше 
життя в інший бік. Він побачив, як 
до стіни його будинку підлетіла 
ракета, випущена із системи «Град» 
(стосовно достовірності яка саме 
зброя була застосована, можливі 
неточності). Усупереч  усім фізичним 
законам ракета повернула вгору від 
стіни будинку, куди повинна була 

влучити, і полетіла в інший бік... 
Чоловік випустив цигарку й одразу 
побіг. Не до місця, де розірвалася та 
ракета, а до квартири, до стіни якої 
вона підлетіла спочатку. Не чекаючи, 
доки втамується дихання, він постукав 
до дверей тієї квартири. Коли вони 
відчинилися, поба-
чив цілу родину в 
зборі. «Ви віруючі?» 
— лише й спромігся 
спитати. «Так. Ми 
саме молилися, 
щоб Бог відвів від 
нас смертоносні 
снаряди…» «Я 
хочу також вірити 
й служити такому 
Богу, в Якого віруєте 
ви!» — рішуче 
випалив той чоловік. 
Потім він пояснив 
причину такого 
свого рішення.

Вже разом з ним вся сім’я християн 
дружно схилила коліна в кімнаті 
і щиро дякувала Богові за Його 
охорону, а ще більше дякувала за 
ще одну душу, яка схилила не тільки 
свої коліна, а й серце в покаянні 
перед Ісусом Христом. 

 “Тож пильнуйте, і кожного часу моліться...”
Євангелія від Луки, 21:36



КОЛИ ТИ КАЖЕШ 
БОГОВІ «ТАК»

Мене звати Катя. Я хочу розказати, 
як Бог мене покликав на служіння. Я 
народилася в багатодітній родині (нас у 
сім’ї 16 дітей). Мої батьки – християни, 

вони щиро вірують в Ісуса Христа. 
Вони мені прививали любов до Бога. 
Батьки розповідали про Бога мені, а я 
в свою чергу з самого дитинства також 
любила усім розповідати про Нього. Не 
знаю чому, але з самого малку я вже 
хотіла служити Богові місіонеркою. 
Коли ж мені виповнилося 14 років, я 
почала безпосередньо спілкуватися з 
місіонерами, побачила їхнє щоденне 
життя і тоді сказала собі, що напевно 
я вже не буду місіонеркою, бо це дуже 
важке життя для молодої людини. 
Я зрозуміла, що місіонер для свого 
задоволення вже не поживе, потрібно 
служити ближньому. А я ж така молода 
і невже повинна постійно служити 
іншим, не думаючи про свої потреби? 
Це було занадто для моїх юних років. 
Я поступово стала віддалятися від 
церкви, активного служіння Богові. І 
тут у мене з’явилося багато проблем, 
які я не могла вирішити самотужки. 
Я розуміла, що мені допомогти може 
лише Бог. Одного разу я стала перед 
Богом в молитві і сказала, що обіцяю 
щиро служити Йому, якщо Господь 
вирішить мої проблеми. Я просила 
у Бога допомогти мені… Після цього 
пройшло трохи часу, мої проблеми 
вирішилися, більше того: Бог мене 
хрестив Духом Святим. Мені вже 
виповнилося 16 років, я так само 
казала, що буду служити Богу, але 
на працю в християнську місію не 
поїду. Але одного разу (просто за 
компанію) з групою молоді я приїхала 
в Оржицю (що на Полтавщині), 
там було богослужіння в церкві, 
де священнослужитель прикликав 
присутніх молодих людей: хто 
хоче служити Богові? Я взяла й 
вийшла вперед на молитву. За мене 
помолилися. Зі мною вийшло ще 
декілька осіб. Мовби нічого особливого 
тоді не сталося, але служитель церкви 
наголосив, що наше життя відтепер 
докорінно зміниться, бо ми сказали 
Богові «так». Я тоді ще подумала: 
цікаво, а що ж може змінитися? Але 
я побачила кардинальні зміни, які, 
насамперед, проходили в моєму серці. 
Так само я побачила певні зміни і в 
моїй родині. Також змінилися навіть 
мої зовнішні обставини. Але все це 
сталося не так, як я собі уявляла. 

Я прийшла до висновку, що у Бога 
є Свій особливий план на моє життя 
(як власне й для кожної людини), і 
варто цілком покоритися Божій волі, 
бо Господь бажає нам, щоб наше 
життя склалося якнайкраще, Він знає 
все наперед! Хочу підкреслити, що це 
найкращі почуття, коли ти знаєш, що 
перебуваєш у волі Божій і виконуєш 
те, що хотів би від тебе твій Бог. 

Потім я закінчила медичний коледж 

у Києві. Потім приїхала на місіонерську 
працю в село Вищий Булатець, що 
на Полтавщині. Моє життя місіонерки 
одразу розпочалося зовсім не з 
того, що я очікувала. Мені довелося 
тільки те й робити, що поратися по 
господарству і доглядати маленьких 
дітей. Я навіть почала сумніватися, 
чи це справді те, що хоче від мене 
Господь? Потім у цьому ж селі я 
стала працювати фельдшером. Бог 
поступово готував сприятливий ґрунт 
для проповіді Євангелії. А друзі з 
Києва намовляли мене тікати з села і 
кликали до себе, обіцяючи заробітну 
роботу, але щось мене стримувало. 
Я вагалася, вирішила поставити цю 
потребу перед Богом. Коли ж нарешті 
ревно помолилася до Бога, то отримала 
ясну відповідь до свого серця, що моє 
місце не в Києві, а тут. Я зрозуміла, 
що це був бунт мого «я». Коли ж до 
мене прийшло смирення, прийшов 
внутрішній мир і спокій. Тепер у селищі 
Вищий Булатець трудяться місіонери, 
ведуться регулярні богослужіння, 
в яких і я приймаю активну участь. 
Жителі селища чують проповідь Слова 
Божого й на словах і на ділі. Слава 
Богу за все!

Катя Хлистік, тел. 098-875-1632
с. Вищий Булатець, Полтавщина

КОЛИ БОГ КАЖЕ 
ТОБІ «ТАК»

Хочу вам розповісти про Господнє 
чудо, яке сталося в моєму житті ще 
від дня мого народження. Коли я 
народився на цей світ, в перший же 
день лікарі поставили мені невтішний 
діагноз, що у мене вроджена вада 
серця. Мою маму зі мною направили 
до обласної лікарні, щоб зробити 
повне обстеження й призначити 
подальше лікування. Мама ж не 
поїхала в лікарню, а привезла мене 
додому. За мене уся церква дуже 

молилася. Пройшов час, і коли мама 
вже народжувала другу дитину, то 
лікар її впізнав і запитав про моє 
здоров’я, попросивши привезти мене 
на обстеження. Мама привезла. Лікар 
мене ретельно прослухав, обстежив 
приладами і сказав, що моя мама добре 
зробила, що тоді поїхала в обласну 
лікарню і там мене вилікували. «І 
тепер ваша дитина здорова!» – сказав 
він мамі. Коли ж мама запевнила 
лікаря, що вона не їздила до обласної 
лікарні, він дуже здивувався, коли 
ж на запитання лікаря, а що ж вона 
робила, що дитина стала здоровою, 
мама сказала, що церква молилася, 
і Бог мене зцілив, лікар, нічого не 
сказавши, вийшов з кабінету… 

Мені вже 22 роки, дякувати 
Богу, я цілком здоровий. Були ще 
випробування в моєму житті, коли 
я допомагав на будові дідусеві, і 
важка балка впала мені на ногу… 
П’ять місяців я пролежав в лікарні, 
в травматологічному відділенні, 
прикутим до ліжка. Я дякую Богу 
за чуйних лікарів, за їхню турботу. 
Коли мені вже зняли гіпс, довший 
час я не міг вдягнути самотужки 
штани. Лікарі пропонували мені 
робити повторну операцію, вони 
казали, що в подальшому житті я не 
зможу нормально рухатися, а про 
рухливі ігри, спорт мені взагалі треба 
забути. Я ж відмовився від операції, 
цілком поклавшись на милість Божу… 
Дякувати Богу, прогнози лікарів 
не підтвердилися, Бог по милості 
Своїй мене зцілив, я можу вести 
цілком активне життя, не відчуваючи 
фізичних вад, і більше того скажу, що 
зараз я служу Богові в християнській 
місії на Полтавщині. Слава Богу! 

Богдан Самойлик,
тел. 066-63-31-940
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м. Глобине: з 10-00 та 17-00, вул. 
Четверикова, 5, тел. 097-9303269;

м. Градизьк: з 10-00, вул. Проектна, 23, 
тел. 096-7580962, 066-7542426;

м. Гребінка: з 14-00, вул. Жовтнева, 52, 
церква «Жива надія»; тел. 095-9331428;

смт Диканька: з 10-00, вул. 40 Років 
Жовтня, 22; тел. 066-7724360;

м. Зіньків: з 15-00, вул. Гоголя, 33, тел. 
050-9422802;

м. Кобеляки: з 9-30, вул. Стародніпро-
петровська, 66;

смт Котельва: з 10-00, вул. Жовтнева, 
251; тел. 066-0696224, 099-2772776; 
м. Кременчук: з 15-00, вул. Маршала 
Жукова, 104, тел. 097-7947013;

м. Лохвиця: з 16-00, вул. Леніна, 1-а, 
актова зала будинку дитячої та юнацької 
творчості; тел. 066-9107407;

м. Лубни: з 10-00, вул. Драгоманова, 33; 
смт Машівка: з 10-00, вул. Нестерця, 8,  

095-8114434;
м. Миргород: з 10-00,  вул. Гоголя, 159, 

церква «Жива Надія»; 067-3557623, 050-
9009866, 5-60-79;

смт Нові Санжари: з 10-00, вул. Вете-
ринарна, 2, тел. 096-2179075;

смт Оболонь Семенівського р-ну: з 10-
00 і 17-00, вул. Котляревського, 9-А, тел. 
098-4874724;

м. Оржиця: з 9-00, вул. Леніна, 87, тел. 
050-6910677;

м. Полтава: з 10-00, бульвар Б. Хмель-
ницького, 19, (Зуп. «Вавілова»), церква 
«Нове Життя»; тел. 050-1977678, 050-
7659072;

м. Пирятин: з 9-00, пл. Борців Революції, 
16, тел. 067-2597689, 050-1608732;

смт Решетилівка: з 10-00, вул. Горького, 
105а, тел. 098-841-79-30;

смт Семенівка: з 13-00, вул. Чапаєва, 6,  
тел. 097-6109860;

смт Чутове: з 10-00, вул. Комсомольська, 
45, тел. 050-1955008;

м. Чорнухи: з 10-00, вул. Сковороди, 11, 
тел. 050-6618022;

смт Шишаки: з 9-00, вул. Корніліча, 27, 
тел. 098-8345811.
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Н е х а й  Г о с п о д ь  р я с н о 
побла го словить  кожно го 
жертводавця, хто молиться за 
друк і розповсюдження газети 
«Жива надія»!

Щиро запрошуємо вас 
відвідати  БОГОСЛУЖІННЯ 

ЦЕРКВИ за адресою:

м. ДОЛИНСЬКА, вул. Шев-
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МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
Отче Небесний! Я приходжу до 

Тебе в молитві в ім’я Сина Божого 
Ісуса Христа, усвідомлюючи 
всю свою гріховність. Я вірю 
Слову Божому, що написано 
в Євангелії. Господи, прости 
всі мої гріхи, будь милостивий 
до мене в ім’я Спасителя Ісуса 
Христа. Я не хочу жити колишнім 
життям нерозкаяного грішника. 
Я хочу жити за Євангельськими 
заповідями і хочу усім серцем 
служити Тобі, Ісусе Христе! 
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 і за мої гріхи.

Я дякую То-
бі, Отче мій 
Небесний, за 
те, що Ти чуєш 
мою молитву, і я 
вірою приймаю 
спасіння в ім’я 
Ісуса Христа. 
Амінь.


