
ез перебільшення головною 
подією цього року для 

України і християнської церкви є те, що 
Верховна Рада України постановила 
відзначити на державному рівні 450-річчя 
Пересопницького Євангелія – першого 
відомого перекладу євангельського тексту 
на живу українську літературну мову (1555 
– 1561 рр.). Ця книга стала символом ук-
раїнської державності, на ній президенти 
присягають на вірність народові України. 
Ця подія, що широко відзначається на 
державному рівні, має велике значення для 
України, як держави, бо цим самим Україна 
сповідує своє визнання Біблії, Слова 
Божого. Тобто підкреслює, що Україна 
сповідує християнські (євангельські) 
цінності, передані нам в Євангелії.

Пересопницьке Євангеліє — розкішна 

книга, вагою 9 кг. 300 гр., писана пізнім 
уставом на пергаменті форматом 380 
х 240 мм. Книга складається з 482 
аркушів. Рукопис багато орнаментований, 
прикрашений високохудожніми різно-
кольоровими заставками й мініатюрами. 
За красою й багатством оформлення 
Пересопницьке Євангеліє не має рівних 
собі серед українських рукописів. Його 
зміст —традиційне четвероєвангеліє. 

Манускрипт покладений в оправу. 
Писаний староукраїнською літературно-
писемною мовою. Походить з Волині. З ча-
су свого завершення пам’ятка перебувала 
в Пересопницькому монастирі. З 1600 р. 
до 1701 р. історія її побутування невідома. 
17 квітня 1701 р. вона була подарована 
гетьманом України Іваном Мазепою 
до Переяславського кафедрального 
собору. З 1799 р. зберігалася в бібліотеці 
Переяславської семінарії, згодом — у 
Полтавській семінарії, в Полтавському 
історично-краєзнавчому музеї, в за-
повіднику «Києво-Печерська лавра». З 
1948 року — у Києві, відділі рукописів 
Бібліотеки АН УРСР (нині Інститут ру-
кописів Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського), де й зберігається. 

З відродженням незалежності 
в Україні почалося й відновлення 
духовної та культурної спадщини 

нашого народу. Відбулася й своєрідна 
переоцінка цінностей. До штучно 
напівзабутих пам’яток почала повертатися 
їхня давнішня вага. Древнє Пересопницьке 
Євангеліє крізь сивину століть вперше 
привернуло до себе неабияку увагу 
громадськості, коли під час присяги 
опинилося під правицею першого 
Президента вже незалежної України. Цей 
момент започаткував традицію під час 
присяги Президента на вірність народові 
України поряд з Конституцією України 
та Актом проголошення незалежності 
України класти Пересопницьке Євангеліє, 
як найдорожчу духовну святиню. Ця 
традиція була узаконена в переддень 
присяги нинішнього Президента.

Історія Пересопницького 
Євангелія.

Луцький історик Юрій Максименко зумів 
об’єднати всі розрізнені факти в єдине 
ціле та у багатогранній мозаїці історії 
Пересопницького Євангелія побачити 
суцільну картину, на якій на передньому 
плані чітко вимальовувалася постать 
поліської княгині Анастасії Гольшанської-
Заславської, яка, ризикуючи своїм 
соціальним статусом, за рахунок власних 
коштів подарувала народу Слово Боже 
сучасною на той час мовою. Чотири з 
половиною століття тому ця поліська жінка 
стала ініціатором та започаткувала справу, 
яка піднесла не лише її творців і виконавців, 
а й ознаменувала золоту сторінку історії 
України, – вважає луцький історик. 
Вона розуміла, що церковнослов’янська 
мова з плином часу ставала дедалі більш 
незрозумілою, і в Україні в той час вона 
вже не мала якогось помітного впливу ані 
на літературну, ані на живу народну мову. 
Старослов’янська  мова, якою читалося 
Святе Письмо під час богослужінь, не 
могла задовольнити духовних потреб 
українців. Сам задум перекласти 
Євангеліє на живу народну мову виник 
набагато раніше. Звичайно, тут не 
обійшлося без впливу Острозьких, 
Заславських та Дубровицьких князів. 
Проте не так легко було піти всупереч 
тодішнім канонам. Це були часи, коли 
навіть російська церковна ієрархія 
надто довго опиралася перекладам 
Святого Письма на живу російську 
мову. А перші російські переклади, 
як і подальші українські, не лише 
не діставалися до своїх парафій, а й 
часто просто спалювалися за наказами 
вищого консервативного духовенства.

На час виникнення перекладу 
Анастасія Дубровицька вже не була 
княгинею Заславською. Відразу 
після смерті чоловіка вона прийняла 
монаший постриг при Святотроїцькому 
монастирі у Заславлі, де невдовзі стала 
ігуменею Парасковією. Дубровиця 
тоді була одним з великих торгових 
та культурних центрів. Анастасія 
походила з князів Гольшанських-
Дубровицьких. Вийшовши заміж за 
Кузьму Івановича Заславського, що 
походив із князів Острозьких, вона 
об’єднала роди, зміцнивши й до того 
не малу їхню велич. У палаці її батька 
була дуже велика та цінна на той час 
бібліотека, яка нараховувала майже 
двадцять тисяч томів, котрі повністю 
були доступними Анастасії.

Дубровицькі князі щедро 
обдаровували храми, чернечі обителі 

й часто ставали їхніми будівничими. Батько 
Анастасії після смерті частину свого добра 
заповів багатьом церквам та монастирям. 
Анастасія вважала своїм обов’язком 
підтримати свою церкву та врятувати її від 
навислої загрози окатоличення. 

Лише ставши ігуменею, Анастасія 
розв’язала собі руки й змогла розпочати 
втілювати свій задум щодо перекладу 
Євангелія. Це було цілком самостійне 
виважене рішення зрілої жінки. 
Пересопницьке Євангеліє творилося 
протягом 1556-1561 років. Величезні 
ресурси були вкладені у цю справу. 
Слабка поліська жінка розпочала та 
зуміла завершити справу, на яку до того не 
відважувався ніхто. Подолавши п’ятирічну 
тернисту стежину, Анастасія подарувала 
людям довгождане Святе Письмо їхньою 
рідною, цілком зрозумілою мовою. Саме 
ця жінка стала лебединою піснею князів 
Гольшанських та водночас першою 
ластівкою європейського Ренесансу на 
Україні. Після такого яскравого спалаху 
рід Гольшанських канув у небуття.

Відомо, що над перекладом, 
переписуванням і оформленням Євангелія 
працювала одна особа. Це Михайло зі 
Сянока, що на Лемківщині. Крім нього, в 
записі до книги згадується ще архімандрит 
Пересопницького монастиря Григорій, 
щоправда його роль у створенні книги 
залишається нез’ясованою.

Робота була розпочата 15 серпня 1556 р. 
в заславському Святотроїцькому монастирі 
на Волині (нині місто Ізяслав Хмельницької 
обл.), завершена — 29 серпня 1561 р. 
в Пересопницькому монастирі (тепер 
Рівненський район Рівненської обл.).

Сучасні видання 
Пересопницького Євангелія.
Оригінал Пересопницького Євангелія 

нищівно руйнує час, тому тричі його 
перевидавали невеликими тиражами, 
відтворюючи оригінал. В продажу його 
знайти неможливо, копія цієї унікальної 
книги була подарована лише меценатам 
церкви, музеям. А нещодавно побачило 
світ ще одне перевидання Пересопницько-
го Євангелія, де окрім староукраїнського 
оригінального тексту є його транслітерація 

сучасними літерами та власне сучасний 
український переклад. Найближчим часом 
в Інтернеті з’явиться електронний варіант 
цього видання. 

* * *
Сподіваємося, що урочистості з 

нагоди 450-річчя Пересопницького 
Євангелія сприятимуть відродженню 
української мови в Україні і загалом 
– новому витку проповіді Євангелії, а 
отже – розвитку духовності. 

В статті частково використані тексти і 
фото інтернет-видань.  

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ БІБЛІЇ
21 червня у Києві урочисто відкрито Український Дім Біблії. Захід відбувся у рамках 

20-річчя діяльності Українського Біблійного Товариства (УБТ) в Україні*. Український 
дім Біблії відкрито неподалік від станції метро Нивки на вулиці Баумана. У відкритті взяли 
участь представники Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, представники 
16 конфесій України. Володимир Литвин, голова Верховної Ради України разом із 
Президентом УБТ урочисто перерізали стрічку, оголосивши відкритим Дім Біблії в Києві. 
Михайло Кулиняк зачитав привітання членам Біблійного товариства від Президента 
України Віктора Януковича та Прем’єр-міністра Миколи Азарова. Від імені УБТ Григорій 
Комендант передав Віктору Януковичу перший примірник нового, четвертого перекладу 
Біблії, презентація якого відбулась у рамках урочистого святкування ювілейної дати 
УБТ.

«Переконаний, що Україна стверджуватиметься у міру того, як 
стверджуватиметься віра в душах людей!», — наголосив Володимир Литвин, 
звертаючись до учасників урочистостей. Також спікер висловив переконання, що «Бог 
є запорукою незалежності Української держави». «Такий Дім Біблії має бути на 
Печерських пагорбах – в середині трикутника: Президент, Прем’єр, парламент. Читання 
Біблії має стати повсякденністю. Законодавці повинні розуміти своє високе призначення 
не тільки у години складних рішень, але й постійно», — обґрунтував свою ініціативу 
керівник парламенту, передає прес-служба ВР. 

http://www.credo-ua.org/2011/06/46885 

*Українське Біблійне Товариство — 
міжконфесійна християнська організація, 
заснована у 1991 році. Її метою є переклад, 
друкування та розповсюдження Біблії та 
біблійної літератури українською мовою 
та мовами нацменшин, які проживають 
на території нашої держави. До складу 
Товариства входять 16 провідних 
українських конфесій православного, 
католицького та протестантського 
віросповідання, а також Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. 
Сковороди НАН України.

«Бог  з  великої  Своєї  милості  відродив  нас  до  Живої  Надії  через  воскресіння  Ісуса  Христа»  1 Петр. 1:3
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ЖИВА НАДІЯ

Б

Пересопницьке Євангеліє – історична, 
культурна й духовна спадщина України!



М и к о л а 
Б е р д я є в 
( р о с і й с ь к и й 
філософ): «Єван-
геліє є вченням 
про Христа, а не 
вчення Христа. За 
Євангелієм, шлях 
порятунку – Сам 
Христос, а не євангельська мораль!»

Авраам Лінкольн 
(16 президент США): 
«Я переконаний, що 
Біблія є найкращим 
подарунком, яким 
Бог будь-коли 
наділив людину. 
Все найкраще від 
Спасителя світу 

передається нам через цю книгу».

Д ж о р д ж 
Вашингтон (1-й 
президент США): 
«Неможливо пра-
вильно правити 
світом без Бога та 
Біблії».

Патрік Генрі 
(лідер боротьби 
а м е р и к а н с ь к и х 
колоній за неза-
лежність): «Біблія 
цінніша за всі книги, 
які будь-коли були 
надруковані».

Е м м а н у ї л 
Кант (родона-
чальник німець-
кої класичної 
ф і л о с о ф і ї ) : 
«Існування Біб-
лії, як книги, є 
найбільшим благом для всіх людей, 
будь-коли пережитим людством. Усяка 
спроба применшити Біблію є злочином 
проти людства».

Чарльз Діккенс 
(англійський пи-
сьменник): «Но-
вий Заповіт є 
н а й в е л и ч н і ш о ю 
книгою тепер і в 
майбутньому для 
всього світу».

М. І. Пирогов 
(російський лі-
кар, хірург): «Ме-
ні потрібен був 
абстрактний, не-
досяжно висо-
кий ідеал віри. 
І взявшись за 
Євангеліє, якого я 
ніколи ще не читав, а мені вже було 38 
років від роду, – я знайшов для себе 
цей ідеал».

В. І. Бєлін-
ський (ро-
сійський пись-
менник): «Є 
книга, в якій все 
сказано, все 
вирішено, після 
якої ні в чо-

му немає сумніву, книга безсмертна, 
свята, книга вічної істини, вічного життя 
– Євангеліє. Весь прогрес людства, всі 
успіхи в науках, в філософії полягають 
лише у великому проникненні в таємну 
глибину цієї божественної книги».

Г а л і л е о 
Галілей (іта-
лійський фізик та 
астроном): «Святе 
Письмо ніколи не 
може ні брехати, 
ні помилятися; 
вислови Його 
абсолютні і прав-
диві».

Ф. М. Достоєв-
ський (російський 
письменник): У 
«Братах Кара-
мазових» він каже: 
«Господи! Що за 
книга це Святе 
Письмо, яке диво 
та яка сила, дані 
з нею людині!.. 
Загибель народу 
без Слова Божого, бо прагне душа 
його Слова і всякого прекрасного 
сприйняття».

Вальтер Скотт 
(англійський пи-
сьменник): Коли ле-
жав на смертному 
одрі, то сказав синові: 
«Дай мені Книгу!» 
– «Яку, батьку?» – 

Вмираючий підвівся і сказав: «Дитя 
моє, є тільки одна книга – це Біблія!» 
– то було його останнє слово.

І. П. Павлов 
( р а д я н с ь к и й 
учений, ака-
демік), який 
створив вчення 
про вищу нер-
вову систему 
та її діяльність, 
залишався до 
кінця свого 
життя глибоко віруючою в Бога 
людиною, відвідував церкву і надавав 
їй матеріальну підтримку. Один з учнів 
та послідовників Павлова пише: «Мені 
пощастило побувати у них (Павлових) 
кілька разів в гостях. Серафима 
Василівна (дружина Павлова) кожен 
раз зустрічала мене такими словами: 
«Товаришу комуністе, чи не пора вам 
подумати про спасіння своєї душі?»

Г р и г о р і й 
С к о в о р о д а , 
( у к р а ї н с ь к и й 
ф і л о с о ф ) . 
Після того, як 
Г. Сковорода 
щиро повірив 
в живого Бога, 
то категорично 
відмовився від 
кар’єри і став проповідувати Євангеліє, 
подорожуючи з міста в місто, із села в 
село. На життя він заробляв тим, що 
знатні люди того часу наймали його 
учителем, щоб він на дому вчив їхніх 
дітей. Свої проповіді він починав так: 
«Дяка блаженнішому Богу, що Він 
потрібне зробив неважким, а важке 
– непотрібним». Сковорода говорив 
про Біблію так: «Біблію я уявляю так: 
темна печера, в ній тісно і незатишно. 
Але от відкриваєш потаємні дверцята 
і бачиш там невимовні скарби. Так 
і Біблія. Книга як книга, на перший 
погляд – незрозуміла. Але коли Бог 
відкриває людині духовні очі і людина 
крізь буквальне бачить духовне, 
то воістину відкривається для неї 
безодня премудрості».

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!
рактично кожна сучасна українська родина має 
вдома Євангелію. Але, якщо в когось запитати, 

чи він має вдома Біблію, то можна почути заперечну 
відповідь. Хоч насправді він має вдома частину Біблії – 
Новий Заповіт (або Євангелію). Біблія складається з книг 
Старого та Нового Заповітів. Вчення Ісуса Христа чітко 
викладене на сторінках Нового Заповіту. Старий Заповіт 
(його події, образи, пророцтва) по суті веде до Нового 
Заповіту. В Новий Заповіт входять чотири Євангелії 
(євангелістів Матвія, Марка, Луки та Іоанна). Тому не 
є помилкою, коли усю збірку послань (книг) Нового 
Заповіту називають ще Євангелієм (або Євангелією). 
Отже, Біблія та Євангелія по суті є однорідними словами. 
На сторінках Євангелії передане вчення Господа Ісуса 
Христа, тому Біблію проповідники традиційно називають 
ще Словом Божим. Людей, що проповідують з Євангелії, 
називають євангелістами. 
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П

БІБЛІЯ – ВІЧНА 
Й ЖИВА КНИГА!

кільки разів її намагалися знищити! Скільки 
повставало критиків, імперій, які спрямовували свої 

головні зусилля проти цієї Книги. Але вона продовжує 
жити, і інтерес до неї не зменшується. Переліки 
найпопулярніших у світі книг рік за роком, десятиліття 
за десятиліттям очолює Біблія. Королі, королеви, прези-
денти – усі присягають на Святому Слові. Але що ж стоїть 
за очевидною силою Біблії?

Святе Письмо живе тому, що через нього діє в серцях 
людей животворна сила Духа Божого – божественного 
автора цієї книги: «Усе Писання натхненне Богом» 
(2 Тимофія, 3:16). Тому слова Біблії не залишаються 
бездіяльними: «Слово Моє, що виходить з уст Моїх, 
не повертається до Мене марним, але виконує те, що 
Мені завгодно, і робить те, для чого Я послав його», 
–  говорить Господь (Ісаї, 55:11).

* * *
Професор-біолог, тримаючи в руці маленьке зернятко, 

говорив студентам: «Це насіння досконало нами вивчено, 
склад його з’ясовано й властивості його нам добре відомі. 
Але якщо його відтворити штучно, паростка воно не дасть. 
Елементи, його складові, просто розчиняться в ґрунті, і цим 
все закінчиться. Якщо ж опустити в землю дане насіння, 
воно не розчиниться, як штучне, не змішається з ґрунтом і 
безслідно не зникне. Воно дасть паросток, стебло, квітку й 
плід. Причина тут одна: у цьому насінні присутній науково 
не визначений принцип життя, який міг бути вкладений в 
нього тільки Творцем!»

Пояснення професора про зернятко вірне й щодо 
Біблії. Ззовні вона схожа на будь-яку іншу книгу, але лише 
в ній одній прихована нез’ясовно чудова і могутня сила, 
що викликає в житті людей благотворні наслідки. Жоден 
інший літературний твір у світі, хоч би як правдиво та 
геніально він був написаний, нічого подібного не робить. 
Біблія ж, куди б вона не потрапляла, усюди несе з собою 
життєдайну силу, здатну змінити, перетворити людські 
характери, давати сили слабким, мужність – пригнобленим 
і надію – вмираючим; Біблія робить п’яницю непитущим 
і люблячим батьком, звільняє наркомана від страшної 
залежності.

* * *
Яка інша книга викликала до життя настільки 

багато шедеврів світового образотворчого мистецтва, 
літератури та музики, а також залишила помітний слід в 
правознавстві?

Яка інша книга пробуджувала в людях таку 
безкорисливість, що вони були готові терпіти труднощі і 
ризикувати життям, щоб перевести її?

Яка інша книга була перекладена більш ніж на 2100 мов 
світу, ставши доступною понад 90% людства?

Яка інша книга 
згадує про наукові 
істини, які були 
відкриті лише ба-
гато століть по-
тому?

Яка інша книга 
містить неминущі 
принципи, які до-
помагають людям 
всіх рас, етнічних 
груп та народів 
покращувати своє 
життя?

Яка інша кни-
га відкриває ва-
ше майбутнє і 
майбутнє всього 
людства?

ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ІСТОРИЧНИХ 
ОСІБ ПРО БІБЛІЮ, ЄВАНГЕЛІЮ

С

НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ...

«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним Словом 

Божим!»
(Євангелія від Луки, 4:4)

Не хлібом єдиним живемо,
А словом щоденним Господнім.
У вічних рядках «Одкровення» —
Учора і завтра, й сьогодні.
Не хлібом єдиним. Не хлібом,
Що колосом хилиться в полі...
Не золотом щирим і сріблом,
А Світлом Господньої волі.
Не хлібом єдиним — Любов’ю,
Що в серці розбитім — по вінця.
Бо в тяжкім двобої з собою
Впадемо смиренно на лиця
І скажем: «Господь мій і Бог мій,
Душа моя вибрала Світло!
Обріж її віття засохлі,
Щоб в Силі твоїй вона квітла».
Не в хлібі єдинім потреба,
А в Слові всесильнім Господнім —

У Хлібі, що сходить із Неба,
І вічне життя з Ним приходить.
Не знатиме голоду й спраги,
Хто смак того Хліба пізнав,
І Божого Імені ради
Воскресне останнього дня.

Ольга Чорномаз.

Деякі люди відкидають Біблію 
не тому, що вона суперечить собі, а 
тому, що вона суперечить їм! 

Або Біблія утримає вас від гріха, 
або гріх утримає вас від Біблії.

Для одних Біблія – дорога 
до Бога, для інших – камінь 
спотикання.

Оголошення в газеті техаського 
містечка: «Читайте Біблію, щоб 
дізнатися, що людям слід робити. 
Читайте нашу газету, щоб дізнатися, 
що вони дійсно роблять».

Ми не можемо змінити Слова 
Божого, Слово Боже може змінити 
нас.

Деякі книги інформують, інші 
реформують, а тільки одна Біблія 
трансформує.

Схоже, що критики Біблії ніколи 
не зрозуміють, що критикувати 
треба не до того, як зрозумів, а – 
після ...
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мовою. Я стояв біля дверей своєї кімнати і 
побачив, що звіддаля до мене наближається 
Ісус Христос. Такий, як Його малюють на 
картинах: волосся до плечей, одягнений у 
хітон багряного кольору. Коли я побачив 
Христа, дуже зрадів, що нарешті дізнаюся 
від Нього, в якій вірі спасається людина. Коли 
Ісус наблизився, я склав свої долоні і, низько 
вклонившись, запитав Його:

— Будь-ласка, скажіть мені, в якій вірі 
спасеться людина?

Ісус підійшов до мене, поставив свій 
вказівний палець на Новий Заповіт і сказав 
чистою українською мовою: «Віруй у Євангеліє 
і спасешся!»

Хотів ще щось запитати в Ісуса, але Його 
не стало. Я прокинувся. Серце наповнилося 
невимовною радістю.  Я почував себе 
щасливим від того, що нарешті Сам Господь 
дав ясну відповідь на моє найважливіше 
запитання. 

Пізніше переконався з власного досвіду, 
що ніяка церква не порятує людину: 
ні п’ятидесятницька, ні баптистська, ні 
католицька, ані православна. Треба лише 
вірити у Святе Євангеліє! Це наука Господа 
нашого Ісуса Христа. Він казав Своїм учням: 
«Ідіть по світу й проповідуйте Євангеліє 
всьому творінню! Хто увірує та охреститься, 

спасеться, а хто не увірує – осуджений 
буде!» (Марка 16:15-16). Ідіть і проповідуйте 
Євангеліє! Його науку! Святе Євангеліє — це 
Боже Слово. В ньому наше спасіння.

Апостол з закривавленими ногами

часто замислювався: у якій вірі спасається людина? Церков багато, і 
кожен хвалить свою. Де ж справжня (істинна) церква? Хто б міг відповісти 

на ці запитання, що не давали мені спокою? І дуже скоро я мав велику радість. 
Вочевидь переконався, який Бог добрий, як Він хоче людині допомогти. Однієї ночі 
мені наснився сон. Двері моєї кімнати відчинені. Ліжко гарно застелене. В кімнаті 
чисто. Біля ліжка стоїть невеличкий столик. На ньому – Євангеліє українською 

аду Сундар Сінгха по пра-
ву називають апостолом 

Індії, бо з проповіддю Євангелія 
він відвідав практично всі її 
області (також Тибет і Гімалаї). 
Він ходив пішки і босоніж, тому 
його ще називають апостолом із 
закривавленими ногами.

Саду Сундар Сінгх народився 
в знатній і багатій родині сикхів 
в Індії. Незвичайно обдарований 
хлопчик, він чудово вчився, і 
вже з семи років знав напам’ять 
багато книг санскритською 
мовою. Мати заохочувала не 
тільки його ретельне вивчення 
Вед – стародавніх священних 
книг індуїзму, але він також 
прочитав Коран – священну 
книгу ісламу. Щоб розширити 
освіту сина, мати віддала його 
до християнської школи (для 
того, щоб він вивчив англійську 
мову), де викладали місіонери з 
Англії. Сундар Сінгх був відданий 
своїй релігії, тому ненавидів 
християнство. На уроках він 
сперечався з учителями, ставив 
лукаві запитання місіонерам, 
висміюючи їх. У цей час, коли 
йому було 14 років, померла його 
мати, яку він палко любив. Він не 
міг зрозуміти, чому його спіткало 

таке горе, тому озлобився, шукав 
винних у смерті матері і весь свій 
гнів виплеснув на християнських 
місіонерів. Одного разу при 
багатьох свідках, щоб показати 
своє презирство до християнства, 
він розірвав Євангеліє і кинув 
його у вогонь.

Але совість допитливого 
хлопчика не була спокійною, він 
ніде не знаходив собі душевного 
спокою і страшно страждав. 
Вночі, коли всі вдома спали, 
Сундар Сінгх таємно брав 
Євангеліє і порівнював його з 
індуськими священними книгами. 
Його вразила особистість Христа 
і Його незвичайне життя. Вдень 
він сміявся над християнами, 
а вночі мучився у душевних 
сумнівах. Він знав напам’ять 
багато релігійних книг, але це не 
давало йому впевненості в знанні 
істинного Бога. Тому він молився: 
«Істинний Боже, відкрийся мені!» 
Так сильно сумніви почали мучити 
його душу, що одного разу він 
твердо сказав собі і невідомому 
йому Богу, що неодмінно накладе 
на себе руки, якщо не знайде 
істинного Бога.

У 1922 р. Сундар Сінгх 
(вже будучи знаменитим 

проповідником Євангелія) 
відвідав Європу. Ось уривок 
з промови Сундар Сінгха, 
виголошеної в Рlace Montbenon, 
5 березня 1922 р.: «Недалеко 
від нашого будинку проходила 
залізниця. Я прийняв ванну і 
вирішив кинутися під потяг (який 
проїжджав о п’ятій годині ранку 
- ред.). Я знову взяв Євангеліє, 
довго читав його і години півтори 
провів у молитві (до невідомого 
Бога - ред.). Раптом всю мою 
кімнату наповнило дивовижне 
світло. У цій світлій хмаринці 
я побачив Христа в терновому 
вінці. Я не можу вам передати, 
яке це було дивне видіння! Потім 
воно також раптом зникло. Але 
свідомість реальності Христа, 
відчуття Його присутності 
залишилося, як пряма відповідь 
на всі мої сумніви. І велике світло, 
світло Христа, обіцяне Ним у 
Євангелії, охопило мою душу, 
яка прагнула істини. З тієї миті 
Божий спокій і мир не залишає 
мене ось уже шістнадцять років. 
Це було 18-го грудня, а 16-го, 
всього за два дні до цього, я ще 
переслідував Христа і своїми 
руками розірвав Євангеліє. 
Я знайшов мого Спасителя, 

віддався Йому, і з цього моменту 
все моє життя належить лише 
Йому. Кожен, хто шукає, знайде 
Христа, бо благодать Його 
до всіх нас однаково рівна 
і однаково велика. Якби ви 
подорожували в поганських 
країнах, ви б знали, яка велика 
потреба там в Євангелії і що таке 
люди без Бога! Життя мільйонів 
людей мало чим відрізняється від 
тварин. Найбільше значення має 
праця дітей Божих в поганських 
країнах, щоб принести туди світло 
Євангелія. Висловлюю свою 
глибоку подяку європейським 
місіонерам, що працюють в Індії, 
і прошу вас підтримувати їхню 
справу в міру ваших сил. Але на 
закінчення, нажаль, не можу не 
сказати вам, що, якщо погани 
роблять собі бога з ідолів, то 
багато тутешніх, так званих 
«християн», роблять ідола зі свого 
«я» і тільки йому одному служать. 
Христос закликає вас через мене 
не переслідувати Його вашими 
словами і вчинками. Прийміть же 
ці слова мого свідчення, як Його 
слова. Амінь».

Про своє чудесне видіння (тоді 
йому було 16 років) він розповів 
батькові і заявив, що відтепер 

вклонятиметься тільки Ісусу 
Христу і додержуватиметься Його 
вчення. За це він був позбавлений 
багатої спадщини і був вигнаний 
з дому. З проповіддю Євангелії 
пішки він пройшов практично всю 
Індію (не маючи з собою нічого, 
крім Євангелії та віри в істинного 
Бога). Обставини його смерті 
невідомі, останній раз його 
бачили в передгір’ях Гімалаїв 
в 1929 році (йому тоді було 40 
років від народження).

С

«Віруй у Євангеліє
і спасешся!»

Я

Іван Дем’янович Зінчик – уродженець 
Полтавщини, відомий, як християнський 
проповідник по радіо. Саме він першим розпочав 
проповідь Євангелії (з 1970 року) на теренах 
колишнього СРСР українською мовою. Іван 
Дем’янович вже закінчив свій земний шлях, але 
радіопередача «Жива надія», яку започаткував 
саме пастор Зінчик, і сьогодні продовжує лунати 
на всій території України. До речі, ця газета так 
само носить назву «Жива надія» – ще один внесок 
Івана Зінчика в євангельську Божу ниву в нашій 
Україні. Шлях Івана Зінчика до Бога яскраво 
занотований на сторінках його автобіографічної 
повісті «Якщо не Бог, то хто ж?». Нижче подаємо 
уривок з цієї книги, як Господь Ісус Христос 
чудесним чином проговорив до Івана Зінчика.

юдина, яка 
н а з и в а є 

себе  віруючою,  хри-
стиянином, лише то-
ді справді така, коли Біблія для неї є на першому місці 
в житті.

Одна сільська жінка запитала мене: ну як їй стати 
віруючою? Я задав їй зустрічне запитання: чи має вона 
Біблію? Так, відповіла вона і показала на Біблію, що 
лежала недоторканною на столі поряд з включеним 
телевізором, по якому йшов якийсь серіал. «Що ви 
вибираєте?» – запитав я. «Телевізор...» – щиро 
зізналася жінка. Оце й уся причина того, що не тільки 
ця жінка, а й багато інших людей не можуть бути 
віруючими, бо Слово Бога, Свята Біблія, Новий Заповіт 
Господа нашого Ісуса Христа є в їхніх домівках, але 
жодного листка з нього не читано. Зазвичай мотивація 
така: «Як можна її читати, я нічого не розумію». То 
підіть до того, хто розуміє, підіть до тієї церкви, де 
проповідують Євангеліє зрозумілою мовою, нехай вам 
пояснять Слово Боже. А найкраще: зверніться особисто 
в щирій молитві до Бога: «Господи Боже, це Твоє 
Слово, я не розумію його, відкрий мені розуміння 
Твого Слова!» І обов’язково буде результат, якщо ви 
будете щирими, послідовними, невідступними. Одного 

разу при розмові зі своєю тіткою я зауважив, що 
вона, хоч і називає себе християнкою, але не розуміє 
елементарних речей християнства. «Мабуть ваша 
Євангелія пилом припадає?» – висловив припущення. 
«Ні, не припадає, я її глибоко в шафу заховала...».

Ось біда нашого народу! Маємо поряд скарб, а не 
користуємося, не цінуємо ним, не розуміємо, що Біблія 
– це справжній скарб у нашому домі! 

Один подорожній зайшов до бідної оселі попросити 
напитися води. Він  побачив запустіння в тій хаті, скрізь 
не прибрано, бідно, жінка неохайна, діти недоглянуті. 
Напившись води, уважно подивився і щось таки 
запримітив. «Ви маєте в домі захований скарб, він 
допоможе вам розбагатіти і стати щасливими!» – так 
він сказав на прощання і попрямував далі. Жінка 
спочатку подумала, що той чоловік пошуткував, а потім 
жіноча цікавість взяла верх. А раптом той чоловік 
щось знає? Може покійна мати під долівкою закопала 
гроші? Прийшов сердитий чоловік з роботи, вона йому 
розповіла. Чоловік дорікнув жінці, що не запитала, 
де той скарб шукати. Прийшлося їм перекопати всю 

долівку, аж раптом з 
полиці впала Біблія, 
що залишилася після 
матері в спадок 

і лежала, як стара річ, яка й не потрібна і яку шкода 
викидати. Жінка взяла книгу, розкрила і на титульній 
сторінці прочитала слова, записані покійною матір’ю: 
«Ця книга – найдорожчий скарб». «Невже той 
чоловік мав на увазі Біблію?» – раптом подумала жінка. 
Вона почала уважно щодня читати Біблію, сторінка за 
сторінкою, почала в молитві звертатися до Бога, і її 
життя поступово змінилося. Той подорожній через рік 
йшов тією ж дорогою, згадав про ту сім’ю, зайшов до них 
подивитися чи знайшли вони скарб. Він побачив охайну 
оселю, чистеньких дітей, впорядковане господарство, 
усміхнену молодицю. Мир і спокій панував у тій оселі. 
«Я бачу, що ви таки знайшли скарб!», – прийшов до 
висновку подорожній. 

«Не хлібом одним буде жити людина, а всяким 
Словом Божим!» (Мт. 4:4) – ці слова Ісуса Христа спра-
ведливі. «Насамперед, шукайте царства Божого, 
як скарбу, а все інше вам додасться» – так радить 
чинити своїм учням божественний  учитель (Мт. 6:33).

 Геннадій Андросов.

БІБЛІЯ - НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБЛ
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оя мама мене виховувала одна. Вона 
молилася і просила милості у Бога, 

і Господь нас благословляв. З малих років я 
пересвідчилася, що є реальний Бог, який відповідає 
на молитви. Маленькою я мала відчуття, що мене 
охороняє ангел Божий, тому я ніколи не боялася. 
Коли ж пішла до школи, то мене почали ображати 
через те, що моя мама віруюча. І я потрапила під 
вплив невіруючих, поступово почала озлоблятися, 
говорила мамі наперекір. Моя віра похитнулася. 
Я фактично відступила від віри в Бога і почала 
жити, як світська молодь. Почала зустрічатися з 
хлопцем, якого полюбила, але через деякий час 
ми розлучилися. Я багато років через це носила 
травму в душі. Моє сімейне життя не склалося. Я не 
розуміла, що важливо мати благословіння від Бога 
й на шлюб.  

Коли ж настав час вільної проповіді Євангелії, я 
потрапила на відкрите євангелізаційне служіння в 
місті. Всі збори я проплакала. Коли проповідник 
казав, що Господь перебуває Духом Святим на місці 
богослужіння, я була впевнена, що це саме так. Але 
тоді я не вийшла до покаяння, щось стримувало 
мене.

Потім покаялася моя подруга, це сприяло тому, 
що я нарешті також зробила рішучий крок до Бога 
і в 1998 р. уклала заповіт з Богом через водне 
хрещення. Також Господь хрестив мене Духом 
Святим. І також дав мені сім’ю. У нас народилося 
двоє діток. Господь є добрий, милостивий і 
довготерпеливий. Стільки років я не змирялася 
перед Богом, але Господь мене оберігав і направив 
моє життя на благо мені. Слава Господу! Прошу 
Бога, щоб у труднощах (які так само є й зараз) не 
втрачати віри, надії і радості в серці.

Свідчення Юлії Маринич, с. 
Березово, Рокитнянський р-н, 
Рівненщина, Інд.: 34212. 

Тел. 098-84-51-669. 
стала єдиною донькою 
серед 5 братів, тому моєму 

народженню батьки дуже зраділи. 
Та ця радість тривала недовго: у мене 
виявили тяжку форму хвороби, через 
яку я ніколи не зможу ходити. Через це 
лікарі та родичі радили моїм батькам 
залишити мене в дитячому притулку, 
щоб уникнути подальших проблем, 
які будуть лише ускладнюватися. Але 
моя мама прийняла мене такою, якою 
їй дав мене Господь (хоч на той час 
вона не знала особисто живого Бога). Мої руки й ноги не 
згинались (і не згинаються тепер), але дяка Богу, я можу 
правою рукою трохи тримати щось легке. Моя хвороба – 
невиліковна, але лікарі радили зробити операцію. Мама 
відмовилася, бо то було б лише додатковим болем для 
мене і даремно витраченими коштами. Розкладне ліжко-
коляска стала для мене звичайним місцем існування. Я 
цілком залежу від моїх рідних, особливо – від мами. 

До віри в Бога першою прийшла моя мама. Дім молитви 
зовсім близько від нашої хати, тому мама й мене часто 
возила на богослужіння. Дякую Богу, що в дитинстві я 
також увірувала в Спасителя Ісуса Христа. В 17-річному 
віці я прийняла водне хрещення. Я тоді пережила таке 
щастя, що оточуючі мене близькі запитували: «Юлю, в тобі 
стільки радості?! Чому?» А я знала «чому», бо Бог мене 
простив і дав спасіння: тобто дар вічного життя. Можливо 
комусь ці слова незрозумілі: як я, прикута до ліжка дівчина-
інвалід, і можу радіти так, як можливо ніколи не раділа 
якась цілком здорова людина? Але це справді так. Щастя 
людини не залежить від її здоров’я, матеріального статку, 
а від її внутрішнього стану душі. Коли серце наповнює Дух 
Святий, тоді відчуваєш радість, спокій, мир, любов, щастя 
– все те, чого так не вистачає людям цього світу, які живуть 
без віри в живого Бога Ісуса Христа та Його Слово: вічне 

Євангеліє. 
Потім до віри в Бога прийшов мій тато. 

Він полюбляв випивати, але одного разу 
йому наснився сон від Бога: якщо не 
покається, то помре. Він зрозумів, що 
то не просто сон, а попереджувальне 
слово від Бога. Він негайно пішов до 
церкви і свідомо покаявся. Ми тепер 
втрьох молимося за моїх братів, щоб 
вони також увірували в Бога. 

У мене, як у кожного інваліда, 
бувають важкі хвилини, коли душу 
огортає сум, досада, жалість до самої 
себе. В такі хвилини хочеться плакати. 
То сатана навіває такі думки, що я 
рідним – зайвий тягар, що Бог мене не 

любить, бо я залишаюся інвалідом і не отримую зцілення. 
Але я стаю на молитву і відганяю думки від лукавого. 
Господь втішає мене через Своє Слово, обітниці. І мені 
стає радісно, і я співаю.

Бог предивними способами виходить мені на допомогу, 
я відчуваю Божу присутність постійно. Одного разу мама 
затрималася на роботі, я була голодною і почала молитися 
про це. І раптом подзвонила сусідка, яка не знала, що я сама 
вдома. Вона негайно прийшла і дала мені їсти. Нещодавно 
у мене впав телефон, і тут вчасно Бог послав людину, яка 
допомогла мені. Для здорової людини можливо це здається 
несуттєвими дрібницями, на які не варто звертати увагу, 
але для людей з обмеженими фізичними можливостями ці 
«дрібниці» так багато значать! Коли немає батьків, я прошу 
Бога, щоб послав когось мене завезти до церкви, минає 
час і хтось з віруючих заходить у справі чи випадково, і сам 
пропонує мене відвезти до дому молитви.

Я люблю спілкування, але, нажаль, зараз такий час, що 
всі дуже зайняті. Це в мене більше часу, бо я постійно лежу 
на ліжкові. Зараз літо, тепло, гарно надворі, я милуюся 
синьооким небом, воно таке насичене і глибоке, я дивлюся 
в небесну далечінь і відчуваю, що воно мені рідне і моє 
серце молиться і лине туди, вгору, до мого Спасителя. 

Записала свідчення Людмила Калашникова. 

ТАКЕ РІДНЕ МЕНІ НЕБО!

М

МИЛІСТЬ БОЖА
В МОЄМУ ЖИТТІ

Свідчення с. Галі, м. Красилів, Хмельниччина.  

Я

ир Вам, дорогі друзі. 
Вітаю вас любов’ю 

Господа нашого Ісуса Христа. Хочу 
розповісти вам про те, як Бог мене 
чудесним чином зцілив. 

Я народився в 1973 р., у місті 
Запоріжжі. У 1990 р. мене призвали 
до армії. У мої речі мама поклала 
Євангеліє. Ця книга залишалася зі 
мною, хоч  перші місяці служби я її не 
читав. Спочатку я був в учбовій частині,  
де мені було порівняно непогано. А 
коли потрапив до військової частини, 
зіткнувся з неабиякими труднощами. 
У цей час розпався Союз РСР і в армії 
була цілковита плутанина, хто ким 
командував – було незрозуміло, були 
бійки між військовослужбовцями, 
багатьох комісували додому. Я потрапив 
до госпіталю і там у мене з’явився 
вільний час, я нарешті почав читати 
Євангеліє. Я також почав молитися 
і просити Бога, щоб мені допоміг. У 
своїх молитвах обіцяв Господові: якщо 
Бог мене благословить, і я повернуся 
додому здоровим, то я служитиму 
Йому. І Бог почув мої молитви, через три 
місяці я був вдома. Але така людська 
гріховна натура: коли дуже важко, 
просимо допомоги, обіцяємо, а коли 
стає легше, забуваємо обіцянки. Так 
сталося й зі мною: щойно я потрапив 
додому, то відразу забув свою обіцянку. 
Я почав шукати шляхів, як би краще 
влаштуватися у цьому житті, для цього 

спочатку приїхав до Одеси, потім – до 
Москви, потім подався до Києва, але 
кращого життя для себе не знайшов. 
Нарешті опинився у Світловодську, 
де також намагався скуштувати всі 
принади мирського життя. У мене 
нічого не виходило, але я думав, що 
завтра може вийде й усе буде інакше, 
краще. Але краще не ставало, а 
ставало тільки гірше. Сатана намагався 
затягти тугіше свою погибельну хватку 
на моїй душі, пропонуючи мені буйні 
веселощі з алкоголем і наркотиками. 
У результаті такого способу життя я 
важко занедужав, лікарі не змогли 
встановити діагнозу. З кожним днем 
мені ставало все гірше, я вже не міг 
підніматися з постелі, мої ноги 
були опухлими. Лікарі були 
неспроможні мені допомогти і 
виписали мене додому вмирати, 
щоб я даремно місце в лікарні 
не займав. Мене охопив відчай. 
І от у ці хвилини я згадав свою 
обіцянку Богу. Я внутрішньо 
розумів, що тільки Бог може 
мені допомогти. Господь може 
все! Я почав молитися, каятися, 
просити в Бога не зцілення, а 
прощення, бо розумів, що вчинив 
у відношенні щодо Господа 
нечесно, та й гріхи давили на 
мою душу важким каменем. 
Саме в ті дні в нашому регіоні 
проходили євангелізаційні слу-

жіння за участю християнської групи 
«Вісник радості» і вони приїхали до 
нас, у село Павлівку. Я попросив, 
щоб за мене помолились. Місцеві 
священнослужителі і пастор церкви 
«Вісник радості» відгукнулися, 
прийшли до мене і звершили наді мною 
молитву. Господь почув їхню молитву і 
через два місяці я почав ходити, а зараз 
я намагаюся самостійно відвідувати 
церкву, я прийняв водне хрещення і 
намагаюся бути християнином не тільки 
на словах, а на ділі. Я на собі пережив, 
як Христос рятує від будь-якого гріха, 
лікує душу і тіло. Тепер я це точно знаю. 
Слава Богу! Амінь.   

М
Свідчення Валерія Кругляка  (с. Павлівка, Світловодський р-н, Кіровоградщина).

ІСУС ХРИСТОС -
НАЙКРАЩИЙ ЛІКАР!

к повідомив CBN news, всесвітньо відомий 
проповідник і пастор церкви в Нью-Йорку 

“Times Square Church”, Девід Вілкерсон загинув 
в автокатастрофі 27 квітня, в штаті Техас, США. 
У машині з Девідом також перебувала дружина 
пастора Вілкерсона, Гвен. Автокатастрофа сталася 
в результаті лобового зіткнення з автомобільним 
трейлером. Девід Вілкерсон загинув на 79 році життя. 
У нього залишилося четверо дітей і одинадцять онуків. 
Як повідомляє Christian Telegraph із посиланням 
на офіційний сайт служіння World Challenge, Девід 
Вілкерсон є засновником церкви на Таймс Сквер Times 
Square Church в Нью-Йорку, яка налічує близько 8000 
членів. Він був покликаний Богом до цього міста в 1958 
році для того, щоб служити членам банд і наркоманам 
(навертати їх до живої віри в Ісуса Христа), про що 
докладно розповідає його книга-бестселер «Хрест і 
ніж». У 1987 році Девід заснував церкву Times Square 
Church. З тих пір він вірно служив Богові, несучи сильне 
біблійне послання, яке підбадьорювало християн по 
всьому світу жити праведно і сподіватися на Бога. З 
1999 року Девід багато подорожував по світу, беручи 
участь у конференціях для християнських лідерів.

В останній день свого життя проповідник опублікував 
на своєму блозі проповідь, в якій підбадьорював 
віруючих. «Улюблені, Бог ніколи не підведе, але 
діятиме з добром і любов’ю. Коли всі 
ваші ресурси вас 
підведуть, Його лю-
бов переважатиме! 
Тримайтеся за вашу 
віру в Нього! Стійте в 
Його Слові! Не існує 
іншої надії в цьому 
світі!», — цитує його 
слова bogoblog.ru. 

Також Д. Вілкерсон 
був відомий своїми 
пророцтвами (у ми-
нулому випуску газети 
«Жива надія» була 
надрукована частина 
тексту пророцтва Віл-
керсона).

Я
Пам’яті Девіда 

Вілкерсона

Один чоловік, бажаючи показати, що розуміється в духовних речах, запитав молодого євангеліста: «А хто 
Біблію написав?» Він мав на увазі, що Біблію писали люди, а не Бог, і тому можна якось зігнорувати Святе 
Письмо. Євангеліст йому відповів: «Справді, Біблію писали люди, але послухайте, якщо я вам буду диктувати, 
а ви ретельно запишете мої слова, то хто написав? Ви написали, але чи можу я сказати, що це мої слова, і якщо 
я скажу, що це я написав, це також не буде помилкою, бо це мої слова, а ви лише записали. Так само й Біблію 
писали люди, але їм диктував Дух Святий, тобто сам Бог. Отже Біблія – це Слово від самого Бога до людей». Той 
чоловік потиснув проповіднику руку, і нічого не сказав всупереч.



ожна помітити, що в останні 
роки (а особливо – місяці) 

збільшилась кількість провісників дати 
кінця світу. З’явилося багато художніх 
фільмів, що яскраво оповідають про 
апокаліпсис. Новітні «пророки» не бояться 
ставити не тільки дату, а й навіть вказують 
точну годину кінця світу. Я був здивований, 
коли дізнався, що в багатьох містах Росії, і 
навіть у її столиці Москві (на її центральних 

проспектах) з’явилися величезні бігборди 
з вказівкою на дату кінця світу: 21 травня 
2011 р. Так само подібні плакати були й 
в Україні (зокрема у Львові). Цю замітку 
я пишу, коли до визначеного часу «кінця 
світу» залишилося 10 годин.

 

Помилка це чи ні?
Безумовно – помилка, бо Ісус Христос 

однозначно стверджує: «Про день же той 
і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, 
а тільки Отець Мій один!» (Мт. 24:36, 
Мрк.13:32). Людина (нехай найвизначніша) 
не може знати дату кінця світу. Вона може (і 
навіть зобов’язана згідно волі Божої) знати 
тільки прикмети кінця світу.

Які ж відмінні риси 
лжепророцтв про кінець світу?

Перша ознака того, що це помилка: 
проголошення точної дати кінця світу.

Друга ознака: спасуться лише 
послідовники того чи іншого «пророка». 
Приблизно так заявляв 89-
річний Кемпінг, релігійний 
діяч радіомовної організації 
“Сімейне радіо” (Family Ra-
dio Network). Цього діяча 
не засмучує, що він вже 
кілька разів оголошував про 
чергову дату кінця світу, і 
щоразу (чи не парадокс?) 
він знаходить все нових 
послідовників.

 Третя ознака: якщо кінець світу не 
настав, такі неправдиві пророки завжди зна-
ходять виправдання для своїх тверджень. 
Наприклад, той самий Кемпінг сказав, що 
якщо цього року не настане кінець світу, а 
світ залишиться на своєму місці, отже: «нам 
потрібно буде ще багато чого довідатися 
зі святої Біблії!». Схожі виправдання для 
себе через нездійснені свої прогнози щодо 
дати кінця світу мають і різні релігійні секти 
(зокрема поширена в Україні релігійна 
організація Свідків Єгови).

Чи повинна людина знати 
про дату кінця світу? І чи буде 

взагалі кінець світу?
Згідно з твердженням Біблії кінець світу 

буде (Мт.24:14, Мт.13:39-40, Мт.13:49, 
1Кор.15:24). Але людині дано право знати 
не дату, а прикмети кінця світу (Мт.24:3). 
Саме події, що відбуваються у світі сьогодні 
(землетруси, цунамі, хвороби, голод, 
моровиця, війни, примноження беззаконня) 
свідчать про близький день кінця світу. 
І людині потрібно не дату обчислювати, 
а серйозно готуватися до приходу Ісуса 
Христа. Потрібно духовно не спати згідно 
Заповіді Божої.

Чим небезпечні лжепророцтва 
про дату кінця світу?

Нажаль, від подібних заяв користі 
практично немає, бо це озлоблює людей, 
приводить їх до зневіри в Істину. У прямому 
сенсі ворог душі людини – диявол – 
використовує ось таких людей, як Кемпінг, 
Чарльз Рассел, щоб люди прийшли до 
зневіри в Біблію, Ісуса Христа. Це спосіб 
приспати духовну пильність віруючих 
людей, підготувати сприятливе підґрунтя 
(у глобальному масштабі) для приходу 
антихриста – ось його-то багато-хто 
приймуть на «ура». Нажаль, подібні заяви 
дискредитують істинних проповідників 
Євангелія. Але варто визнати, що дійсно 

збуваються слова Христа, 
коли світ буде в страху й 
очікуванні нового лиха: 
«Люди мертвітимуть 
від страху й очікування 
того, що йде на всесвіт!» 
(Лк. 21:26). Але, нажаль, 
багато хто не зробили 
належних висновків, а 
готуються до зустрічі 
гірших часів по-своєму. 

Ось свіжий приклад:

Росіяни-мільйонери готуються 
до кінця світу.

Багатії Росії почали стрімко скуповувати 
дорогі бункери, побоюючись кінця світу, 
повідомляє видання Bloomberg, на яке 
посилається «ГазетаРу»: «Терористична 
загроза дуже вигідна будівельникам 

бункерів. Але наближення апокаліпсису 
– ще більше», іронізує видання. У 
повідомленні будівельної компанії, 
що займається спорудженням схо-
вищ (по типу військових бункерів, 
використовуваних радянською ар-
мією), сказано: «У разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, персональний 
підземний бункер забезпечить його 
власникові і членам його сім’ї захист 
від терористичних атак, силових 
захоплень, техногенних катастроф, 
збройних конфліктів і стихійних лих», 
пише «ГазетаРу». У Росії цей бізнес 
стрімко розвивається. За даними аме-
риканських компаній Northwest Shel-
ter Systems і Vivos, ринок приватних 
захисних споруд у США виріс на 60% 
лише за кілька місяців через катастрофу, 
яка спіткала Японію. І що примітно, сотні 
замовлень цим компаніям приходять з 
Росії. 

Як побудувати бункер 
спасіння?

Ті, що споруджують собі підземні сховища 
для того, щоб пережити найгірші часи, по 
суті не вірять пророцтвам Ісуса Христа. 
Вони вірять, що будуть гірші часи – для 
цього й спорудили підземні бункери (так, 
про всяк випадок, гроші-то є). Чи врятує 
підземний бункер від наслідків кінця світу? 
Ні. Від Бога неможливо сховатися. І кінець 
світу для кожного може настати в будь-яку 
хвилину. Чи впевнений ти, дорогий читачу, 
що «завтра» в твоїй владі? Для тисяч людей 

(в час, поки я писав цю статтю) він вже 
настав. І багато хто з них зовсім не думав, 
що це його остання хвилина земного життя. 
«Нехай для них, але не для мене ... а коли 
що, то мені байдуже ...» — ось поширені 
висловлювання (особливо молодих людей) 
останнім часом. Але коли людина прийде 
до тями в пеклі, буде пізно щось змінити і 
тоді не буде «байдуже», але буде ПІЗНО. 
Зараз ще не пізно. «Ой, тільки не треба 
мене лякати», — так кажуть ті люди, що 
поспішають спалити своє життя в марноті і 
тілесних задоволеннях.

Але Господь сьогодні шукає людину, 
шукає тебе: «Дитя моє, а може, все ж таки, 
ти звернешся до Мене!» — каже Господь, 
— «І Я дам тобі надійний притулок, дам тобі 
ЖИТТЯ ...».

 Підготував статтю Геннадій Андросов.

Р. S. Наступна дата «кінця світу» 
відповідно до «пророцтва» Майя оголошена 
в 2012 році...
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«І яка буде 
ознака приходу 
Твого й кінця 
віку?»  — таке 
запитання поста-
вили учні своєму 
вчителю Ісусу 
Христу (Євангелія 
від Матвія, 24 
розділ). Христос дав відповідь і докладно 
охарактеризував ознаки свого другого пришестя 
на цю землю. Судячи з подій, які щодня 
відбуваються нині на землі, ми з упевненістю 
можемо сказати (процитувавши слова Господа), 
що Його прихід «близько, під дверима!» (Мт. 
24:33). Христос, знаючи крайню зіпсованість 
і цікавість (любопытство – рос.) людської 
природи, не повідомив точну дату кінця віку, а 
повідомив лише ознаки. На цьому грає диявол і 
в ці дні особливо намагається, щоб нівелювати 
відношення грішної людини до застереження 
Христа і повідомляє через духовно хворих 
людей чи через секти чергову дату кінця світу. 
Відповідаючи на питання учнів про «кінець 
віку», Ісус у першу чергу вказав на це, тобто, 
що з’явиться безліч лжехристів, лжерелігій, 
які зваблюватимуть простодушних: «Ісус же 
промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас 
хто не звів! Бо багато хто прийде в Ім’я Моє, 
кажучи: Я Христос. І зведуть багатьох» (Мт. 
24:4-5). Є люди, що доходять і до такої крайності, 
які стверджують, що саме вони христи, спасителі 
світу, але здебільшого, ці «багато хто» зухвало 
стверджують, що тільки вони абсолютні носії 

істини. «Якщо  ти 
не з нами – ти 
з а г и н е ш ! » — 
приблизно так за-
лякують сектанти 
зацікавлених слу-
хачів.

Мета ворога — 
відвести людей 

від Євангелії, віри в Слово Боже. А Христос 
сказав: «Істинно кажу вам: не перейде цей рід, аж 
усе оце станеться. Небо й земля проминеться, але 
не минуться слова Мої! (тобто збудуться!)»  (Мт. 
24:34-35). Диявол слова Христа хоче перетворити 
в черговий жарт (фарс), що вони не збудуться. 
Якщо хтось вкотре стверджує про дату кінця 
світу, нехай це послужить чітким застереженням 
про духовну оману даного інформатора чи групи, 
яка стверджує, що тільки вона знає істину і тільки 
вона має право вето на цю істину. Ні в якому 
разі не варто 
вестися на їхні 
у м о в л я н н я 
відвідати їх-
ні збори чи 
пропозицію 
відвідати ваш 
дім з наміром 
в и в ч е н н я 
їхньої лі-
тератури.

Петро 
Українець.

ЗАСТОРОГА 
від 

ЛЖЕРЕЛІГІЙ

М
ЧИ ВІДОМА ДАТА КІНЦЯ СВІТУ?

Кемпінг

ПЕРША ОЗНАКА ДУХОВНОГО 
ЗАБЛУДЖЕННЯ!

Перша ознака (особливість) духовного заблудження – всі небіблійні, 
додаткові одкровення. Якщо лідер релігійної групи запевняє, ніби він 
отримав нове, унікальне «одкровення» щодо явлення Бога людині, і це 
одкровення нібито має таку ж вагу, як і одкровення, описане в Біблії, 
таке твердження хибне. Напрошується питання, як же явив Себе Бог 
людям? Біблія відповідає: Ісус Христос є останнім одкровенням 
Бога людству! Іншого одкровення істини немає і бути не може! Все 
сконцентровано в Ісусі Христі. Син Божий – останнє й вирішальне 
слово Бога до світу. «Багато разів і багатьма способами говорив 
колись Бог до [наших] батьків через пророків. В останні ж ці 
дні заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем 
усього і через якого створив віки» (Євр. 1:1-2). Культи доповнюють 
одкровення Божі всілякими новими унікальними одкровеннями і 
видіннями. Як заявив лідер одного з нових культів: «Біблія справді 
велика книга, але знайте, що Бог надихнув окремих людей силою 
одкровення і проникливістю і в наш час. Вони представлять вам нову 
істину, досі заховану». Біблія ж попереджає: «Хто чує слова пророцтва, 
що в цій книзі... Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, 
записані в цій книзі, а коли хто відніме від слів пророцтва, що в цій книзі, 
Бог забере його частку з дерева життя і з святого міста, що записане 
в цій книзі» (Об’явлення, 22:18-19). Лідери нових культів кажуть: «Не 
людина, а вища сила відкрила нам ту чи іншу істину». І на цей аргумент 
у Біблії є відповідь. Апостол Павло пише: «Але якщо б навіть ... 
Ангел з неба став благовістити вам не те, що ми вам благовістили, 
нехай буде проклятий» (Галатів, 1:8). Дійсно, в давнину Бог іноді 
давав людям свої одкровення через ангелів, але одкровення Христа 
перевершує ангельське. Отже, Його одкровення завершальне. Якими б 
не були унікальними небіблійні одкровення служителів культів, вони – 
не від Бога, і тому можна їх вважати антихристиянськими.

З книги Віктора Гамма
«Религиозные культы и лжерелигии в современном мире».
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ивлячись на свій шлях до Бога, прийшла до 
висновку, що для людини потрібні досить 

серйозні причини, щоб вона врешті замислилася над 
вічним. Нажаль, певно що нема людини, яка, не маючи 
жодних проблем, при прекрасному здоров’ї, достатку, 
успіху в сферах діяльності, добровільно схилилася б 
перед Богом. Така вже природа людської душі, отруєної 
гріхом… 

Я також Бога не шукала, тим більше, що зростала 
в сім’ї невіруючих – атеїстів. Після середньої школи 
закінчила педагогічне училище, вийшла заміж. Чоловік 
також Бога не знав, був комуністом. Після народження 
першої доньки у мене почала поступово розвиватися 
хвороба: ревматоїдний артрит. І саме в цей час Господь 
почав стукати до мого серця (чи швидше: я стала здатною 
почути Божий стукіт). Господь приготував для мене 
зустріч з віруючою жінкою в санаторії, де я лікувалася. У 
неї в кімнаті збиралося декілька жінок-християнок, куди 
приходила й я з цікавості. Вони молилися й за мене, хоч я 
байдуже на те дивилася збоку. Тоді я не шукала зцілення 
від Бога, а шукала істину. Був період розвалу СРСР, масово 
втрачалися ідеї й цілі, які десятиліттями сприймалися 
жителями Радянського Союзу, як непорушна правда. У 
тій санаторській кімнаті я вперше побачила, як моляться 
не до ікон. Минув певний час, я почала самостійно читати 
Новий Заповіт. Потім одного разу увімкнула телевізор і 
побачила текст 90 псалма, проповідник з екрану почав 
коментувати цей текст. На диво, мені було зрозумілим 
його тлумачення біблійного тексту. Потім я вже чекала 
час наступної передачі. 

Дедалі частіше мене почало турбувати моє сумління, 
яке засуджувало мої гріховні вчинки. Мені хотілося стати 
чистішою, добрішою. Тому вирішила піти до церкви і 
на свято Пасхи 1994 року я вперше відвідала святкове 
богослужіння християн в нашому містечку, де й сповідала 
свої гріхи Богові, покаялася і реально пережила, як Бог 

знімає гріховний тягар з душі. Моє серце наповнилося 
світлом і радістю, яких не знала раніше. І головне: 
попереду для мене замайорів прапор Істини, яку я так 
довго шукала. Бог почав поступово змінювати мої смаки 
щодо музики, фільмів, зовнішнього вигляду. Мені стали 
нецікавими світські компанії, наповнені гульнею та 
пиятикою. Чоловік не зміг (чи не захотів) мене зрозуміти, 
так само й батьки спочатку докоряли, що я змінила віру. 
Я ж їм відповідала, що ніякої віри не змінювала (її ж не 
було зовсім!), а це віра в живого Бога змінила мене! 

Минуло довгих 14 років моєї віри в Бога, за які довелося 
пережити різні випробування віри, спокуси, падіння й 
перемоги. Також Бог являв (і являє) постійно милість до 
мене, дає дивовижні відповіді на молитви. Чоловік почав 
дедалі дужче дорікати мені, пиячив, а потім залишив 
мене з двома донечками. Мій тато помер, перед смертю 
молився і каявся в гріхах. Моя мама увірувала, разом з 
нею ми відвідуємо церкву. Бог дав мені сили пережити 
розлучення з чоловіком, жити далі і виховувати доньок. 
Зараз вони вже дорослі, обидві – студентки. Дякую Богу 
за доньок, що я не маю з ними таких проблем, які мають 
матері, котрі не присвятили Ісусу Христу своїх дітей. 

Вже два роки, як у мене І група інвалідності. Але я 
зрозуміла, що з Господом можна бути щасливою і в 
фізичних стражданнях, і не маючи чоловіка – бо все 
це тимчасове. Головне – знайти себе в цьому світі, як 
особистість, знати, для чого ти живеш і чим можеш 
послужити Христу та ближнім. Я з оптимізмом дивлюся 
вперед, коли в черговий раз потрапляю до лікарні, 
використовуючи цей час для того, щоб засвідчити іншим 
пацієнтам і медперсоналу про живого Бога. Я не нарікаю 
на долю, а дякую Богові за все, що нині трапляється в 
моєму житті, за всі обставини, в які я потрапляю, бо я 
перебуваю в Божій волі, а Божа воля – добра. Я дякую 
Богу, що можу потрудитися для Нього і в своїй немочі. 
Я люблю записувати свідчення інших людей про те, як 

вони прийшли в своєму житті до пізнання Божої правди. 
А різні випадки з життя християн стають сюжетами моїх 
оповідань, які друкуються в християнських ЗМІ.

Я мрію, коли скінчиться моя земна дорога, я прийду на 
Небо до Христа і побачу Його ніжну й лагідну посмішку і 
почую: «Вірний рабе, в малому ти був вірний… Ввійди в 
радість Господа свого…» Бажаю цього і вам усім!

 

«Віра в Бога змінила мене!»
Свідчення Людмили Калашнікової (43 роки), с. Салгутово, Кіровоградщина. Тел.: 097-72-50-283.
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дного разу я почула в 
радіопередачі проповідь, в якій 

була наведена в приклад притча про глину, 
як гончар ретельно розминав її, щоб вона 
стала м’якою, податливою для подальшої 
роботи. Глина стогнала від болю й думала, 
коли ж вона від усього того відпочине? 
Нарешті, зробивши з глини глечик, майстер 
поставив його на полицю. Глина зітхнула з 
полегшенням: «Нарешті відпочину!» Але 
гончар знову взяв глечик і поставив в гарячу 
піч… 

Я сказала чоловікові, що (подібно 
до цієї глини) й мене Бог переробляє. 
А в цій «переплавці» не буває легко й 
безболісно… 

Я була старшою донькою в батьків 
серед інших шістьох дітей (усі дівчата). В 
дитинстві я трохи відвідувала церкву разом 
з батьками. Коли я була маленькою, вони 
навернулися від формальної релігії до віри 
в живого Бога. Але мене в школі навчали, 
що Бога нема. Ворог душі людської хитро 
заманював мене до своїх тенет. Я більше 
полюбила кіно й танці, ніж церкву. Після 
закінчення школи колгосп направив 
мене до педагогічного училища вчитися 
на виховательку дошкільнят. Але нею я 
пропрацювала недовго, бо тяжко захворіла. 
Мене почав переслідувати страх, я думала, 
що це мені таке горе через мою гордість і 
впертість. Я казала батькам, що краще б з 
ними вже ходила до церкви. Вони молилися 
за мене й казали, що ще не пізно. Коли ж 
Бог мене уздоровив, я стала спокійнішою, 
на танці вже не бігала, але й до церкви не 
пішла. А вийшла заміж за хлопця Степана, 
що саме повернувся з армії. Він був 
невіруючим (хоч його батьки також вірували 
в Бога, як і мої). Ми справили весілля. Хоч 
воно не було бучним, бо наші батьки були 
проти світської гулянки з пиятикою. Але 

Господь не відвернувся від нас і трудився 
над нашими душами, бажаючи врятувати. 
Ми не були тими, хто зовсім не має нічого 
спільного з Богом, а разом з чоловіком 
щоденно молилися молитвою «Отче наш». 
Але швидше, така молитва була нашим 
своєрідним заспокоєнням сумління, а наше 
сумління не було спокійним, бо жили ми не 
по-християнськи.

У нас з великими труднощами народилося 
двоє дітей – при хірургічному втручанні і 
подальшому лікуванні. Через півтора роки 
(після народження донечки) мій чоловік, не 
маючи спокою, вирішив-таки піти до церкви. 
Я опиралася й кричала йому навздогін: 
«Підемо разом, коли постаріємо!» Він 
спокійно відповів: «Ти старій, а я – пішов». 
Я почала сипати навздогін йому прокльони, 
підбурюючи його до сварки, але він мовчки 
пішов з подвір’я. Минуло трохи часу і я не 
змогла залишитися байдужою до його 
відвідин церкви і пішла разом з ним. Водне 
хрещення ми вже приймали разом. 

Потім зі мною трапився досить 
неприємний випадок: переходячи через 
залізничну колію, я впала і в двох місцях 
зламала ногу. То був досить складний 
перелом. Після цього я обіцяла Богові, 
що розповідатиму всім про Його милість і 
любов до мене, якщо Бог зцілить мою ногу 
і я зможу ходити нормально. У мене в нозі 
було аж п’ять спиць, але й їх повиймали 
лікарі з Божою допомогою. Коли мені 
боліло, я не нарікала, а просила допомоги 
у Бога. Бог не дає понад міру, Він допускає 
в нашому житті труднощі, болі (для нашого 
виправлення), але й лікує. Слава Господу 
за все! Я ходжу до церкви без палички. 
Працювала ціле літо на городі, сіно гребла, 
по чорниці в ліс пішки ходила. Дякую Богу, 
що вилікував не тільки мою ногу, а головне 
– душу. Хвала Йому!

О

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Християнська поезія

Наталія Будник (50 років), церква «Нове життя», 
бульвар Б. Хмельницького, 19, м. Полтава.  Тел.095-06-54-756. 

Що принесу з собою я до Неба?
Що принесу з собою на Престол?
Тобі ж, мій Боже, знаю, що не треба
Ні гривні, ані десять, ані сто.
Тобі б серденько моє (чисте й вірне)
Та одяг, що без плями, наче сніг…
О, поможи, зібрать зерно добірне
І принести до Тебе, Твоїх ніг!
                               * * *
Прости, мій Бог, Тобі я не служила
У мірі тій, яку мені давав,
Прости, мій Бог, тебе я полюбила,
Та не лише цього від нас, Господарю, Ти ждав.
Ти дав талант, щоби не закопали,
Не кинули до часу, як прийдеш,
А щоб його ми ревно умножали,
Цього від нас, Господарю, Ти ждеш.
То ж дай нам, Боже, поможи, Всевишній,
Слухняними рабами завжди буть,
Щоб не потрапити у темряву кромішню,
А прокладать життям до Неба путь!
                               * * *
Господь! У серце поверни любов,
Оту, що від початку мала,
Щоб повернулась радість знов,
І я Любов’ю всіх вітала!
Щоб не було як мідь, моє життя,
Щоб не дзвеніла порожнеча в ньому,
Смиренною дай бути, як дитя – 
Й служити лиш Тобі, одному!



Пересопницьке Євангеліє – 
інтегратор української нації.

а це найважливіше запитання в 
житті я наведу три очевидних 

свідчення, які кожній людині ясно вказують 
шлях до Бога. Упевнений, що кожна людина 
(хоча б одного разу) приходила до висновку, 
що крім оточуючого її видимого  життя є ще 
якась інша реальність, простіша й чистіша, 
мусить бути світ, де панують справедливість 
і чесність, врешті – мусить бути Хтось, Хто 
розуміє все, чого не розуміють оточуючі 
люди… І однією з причин, що спонукає 
людину так думати, є сама людина. Давайте 
прослідкуємо. Дитина народжується, 
зростає і починає пізнавати себе та 
навколишній світ. На той час дитину можна 
уподібнити до чистого аркуша паперу, де 
ще нічого не написано. Але в оцій дитині 
живе сильне бажання, щоб її вчинки в житті 
були добрими, гідними. І перше відхилення 
від такого стандарту приносить їй глибоке 
розчарування.

Пригадую, яким болем віддавало в моїй 
душі, коли я вперше обманув. Мені стало 
якось не по собі, я згорав від сорому, і я 
сказав собі, що більше ніколи в своєму 
житті не допущу негідного вчинку. Минало 
небагато часу, і все повторювалось знову. 
«Чому так?», – думав я. Чому я не можу 
робити так, як бажав би? Чи можна ситуацію 
змінити? Чи може хтось дати відповідь?

Так вперше я почав задумуватись над 
життям. Я думав приблизно так: «Кажуть, що 
є Бог, і Він все знає, може відповісти… Але 
напевно Йому до мене нема діла. У Нього он 
скільки людей, і всім дай відповідь. Та й хто 
може сказати, як Його відшукати, і як знайти 
шлях до Нього?» Подібні запитання не 
давали мені збайдужіти до своєї подальшої 
долі, життя. І хоча мої запитання призвели 
мою душу до внутрішнього конфлікту, але 
цей конфлікт підштовхнув мене до пошуків 
Бога.

ПЕРШЕ СВІДЧЕННЯ ПРО 
БОГА: ЖИВА ПРИРОДА. 

Настала весна, і як це завжди буває, 
принесла з собою нове життя. Все 
відроджувалося, починало жити, зеленіти, 
цвісти. Ще вчора мертві дерева на очах 

воскресали, відчувши подих весни і тепла. 
Було радісно спостерігати відродження 
природи. Але разом з радісними почуттями, 
десь глибоко в мені поставало запитання: 
«Звідки це все?»

Мій погляд падав на зелений кленовий 
листок в старому парку, я вдивлявся в нього. 
Скільки сили і мудрості треба, думав я, 
щоб повернути один такий зелений листок 
до життя? Згадалось (колись читав), що 
вчені сьогодні знають складники клітини 
людського тіла, знають пропорції різних 
елементів клітини. Вони можуть скласти всі 
елементи разом, проте ця штучна клітина не 
хоче жити. Штучна клітина має всі складові, 
але не має головного – життя. Хто ж дає їй 
життя? З року в рік хтось оживляє природу, 
хтось підтримує величезні світи, які ми 
називаємо Всесвітом… І в таких роздумах 
наче хтось заговорив зі мною тихим і 
лагідним голосом: «Цим відродженням 
Творець говорить до тебе, подивись: це Він 
являє Себе». Я зрозумів, це Бог таким чином 
свідкує про Себе, це перше свідчення людям 
про Нього.

ДРУГЕ СВІДЧЕННЯ: 
НАША СОВІСТЬ. 

Я не зупинявся, і в своїх пошуках йшов 
далі. Я досліджував, мені було цікаво, чи є ще 
хтось, кого турбують подібні питання моралі, 
добра і зла. І от я прочитав про дослідження, 
яке провели місіонери. Досягнувши одну 
із примітивних культур (я вже не пам’ятаю 
де саме), вони запитали у тих людей, що 
вони думають про говоріння неправди, як 
вони розцінюють подружню невірність і 
вбивство ближнього? І відповідь була, що 
то, безсумнівно, є злом. Я подумав: «Хто їм 
сказав про це? Хто навчив? Хто вклав в їхнє 
єство, що такі вчинки є злом?»

І ось до якого висновку я прийшов: 
незалежно від того, де і в яких умовах 
людина народилася, вона однаково матиме 
розуміння добра і зла з тієї простої причини, 
що з таким розуміння людина створена. 
Хтось визнав за необхідне, щоб кожна 
людина про це знала.

Люди в наш час велику ставку роблять на 

вчених мужів, на освіту. Авжеж, саме вчені 
послали людину в космічні простори, і Бога 
вони там, між іншим, не бачили. І швидко 
зробили висновок, що Його немає. І ось, оці 
вчені люди, світила медицини і філософії 
в один голос переконують нас, що такої 
речі, як гріх, не існує, бо не може бути. 
Його придумали темні й неосвічені люди, 
а все життя в наших руках. Роби все, що 
забажаєш. Вони, оці люди науки, йдуть так 
далеко в своїх запевненнях, що ми (згідно 
їхніх слів) не тільки господарі свого життя, а 
й життя інших людей також в наших руках, 
ми маємо право вирішувати. Люди послухали 
їх, але чомусь така свобода задоволення не 
принесла. Бо серце інакше каже. Гріх залишає 
в серці людини біль, пустоту і розчарування. 
А вся справа в тому, що в нашому серці Бог 
залишив про Себе свідчення, друге свідчення 
після свідчення природи.

ТРЕТЄ СВІДЧЕННЯ: 
ЄВАНГЕЛІЄ.

Кілька років тому я зустрівся з цікавою 
людиною. Це був чоловік років п’ятдесяти, 
середнього зросту, на вигляд дужий і 
приємної зовнішності. Він розповів, що 
життя його не завжди було вже таким 
веселим. Прокладаючи свої кроки по 
житті, приймаючи своєвільно рішення, він 
заблукав, і дуже скоро опинився в місцях 
позбавлення волі. І злоба так сильно його 
скувала, що ніхто з оточуючих людей не смів 
і в очі йому подивитися, таким агресивним 
він став. Якщо наш знайомий сидів на лавці 
і біля нього було досить місця, то біля нього 
ніхто не сідав. Інші люди його боялись. В 
такому стані він почув слова з Євангелія… 
В його серці почалася сильна боротьба. З 
одного боку, він розумів, що саме слова з 
Євангелія вказують йому на шлях до Бога, 
з іншого боку, щось дуже сильно зупиняло 
його. Перебуваючи в такій нелегкій боротьбі, 
він так і не зміг би визволитись від ланцюгів 
гріха, але Бог Сам йому допоміг. 

Після щирої молитви покаяння цей чоловік 
вперше після довгих років суворої залежності 
від гріха помітив, що трава зелена, і весь 
світ дуже гарно побудований. Таким чином, 

вічні слова з Євангелія проклали моста для 
нього, щоб він міг знайти шлях до Бога. 
Тому, Євангеліє і є третім і найповнішим 
свідченням про Бога і доказом любові 
Творця до людини.

* * *
Коли людина приходить у цей світ, то 

їй здається, що їй так багато всього треба 
зробити, у неї так багато попереду цілей та 
доріг. Але Євангеліє виділяє одну головну 
ціль, після якої йдуть всі інші. І ось оця 
головна ціль записана в Євангелії так: «І 
весь людський рід Бог створив…, щоб 
Бога шукали вони… хоч Він недалеко від 
кожного з нас» (Дії Ап. 17:26,27). Ці слова 
– виявлення волі Божої для малих і великих, 
багатих і бідних, освічених і неграмотних. 
Бог недалеко від кожного із нас. А свідчення 
природи, внутрішнє свідчення і свідчення 
Євангелія вкажуть тобі, дорогий читачу, 
подальший вірний шлях.

Нехай благословить тебе, любий друже, 
Господь! Бажаю тобі віднайти шлях до Бога 
і своє життя прожити в радості і спільності 
з Ним! Не пропусти можливості дізнатися 
про шлях до Бога, відкрий вічне Євангеліє і 
почни уважно досліджувати його з молитвою 
до Господа Бога, відвідай церкву, де 
проповідується живе Боже Слово. 

З любов’ю до Вас, священнослужитель 
Микола Онуфрійчук.
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МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
Молитва Богові, вимовлена людиною, що усвідомила свою потребу 

в Спасителі Ісусі Христі і прощенні вчинених гріхів, називається 
молитвою покаяння. Ця молитва сама по собі не може привести до 
спасіння, а тільки щире каяття, розуміння своєї гріховності і потреби 
в спасінні. Тобто, якщо просто повторювати (читати слова молитви), 
не усвідомлюючи прочитаного, то така «молитва» не є молитвою 
вгодною Богові.

Головним аспектом молитви покаяння є усвідомлення нашої 
гріховності. Текст з Біблії говорить так: «Немає праведного жодного!» 
(Римлян, 3:10). У Біблії чітко стверджується, що всі ми згрішили. Усі 
ми – грішники, що мають потребу в милосерді і прощенні Божому 
(Титу, 3:5-7), бо через наш гріх ми заслужили вічне покарання (Матвія, 
25:46). Таким чином, молитва покаяння – це благання до Бога про 
помилування замість належного справедливого покарання.

Вимовляючи молитву покаяння, ми повідомляємо Богові, що 
довіряємося Ісусу Христу як своєму Спасителю. Для спасіння 
не потрібні якісь «магічні» слова. Тільки через віру в смерть і 
воскресіння Ісуса ми одержуємо спасіння! Якщо Ви розумієте, що 
згрішили і відчуваєте необхідність у спасінні і прощенні гріхів через 
Ісуса Христа, то Вам допоможе наступна молитва покаяння, словами 
якої Ви можете звернутися до Господа:  «Отче Небесний! В ім’я 
Ісуса Христа, Сина Божого, я приходжу до Тебе в молитві, 
усвідомлюючи всю свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я 
вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, 
будь милостивий нині до мене і прости всі мої гріхи. Я вірю, що 
Ти залишив Небо і прийшов на цю грішну землю, щоб померти 
й за мої гріхи. Я приймаю Тебе усім своїм серцем. Ісус Христос, 
Ти – мій Господь і Спаситель! Візьми 
моє життя у Свої руки і благослови 
його. Я не хочу жити колишнім життям. 
Я хочу належати цілком Тобі, Ісусе! 
Увійди в моє серце Духом Святим, 
очисти мене від будь-якого гріха. Будь 
моїм Спасителем і єдиним Пастирем. 
Керуй надалі моїм життям. Боже, я 
дякую Тобі за те, що почув мою молитву 
і прийняв мене нині. В ім’я Отця і Сина, 
і Духа Святого. Амінь».

Н
ЯК ЗНАЙТИ ШЛЯХ ДО БОГА?

Поява Пересопницького Євангелія саме в 16 ст. не випадкова. Саме в цей період розпочався 
загальноєвропейський рух – реформація – спроба повернутися до духовної чистоти раннього 
християнства. Більшість простих людей не влаштовували релігійні обряди незрозумілою мовою, 
ритуали, обурювали зловживання церковників, які свої дії (часто злочинні) виправдовували тим, що 
така воля Бога, мовляв, так написано в Біблії. Але народ хотів знати правду, та не мав елементарного 
знання Біблії. Тому першим кроком реформації був саме переклад Євангелія на зрозумілу для народу 
мову. 

Поява Пересопницького Євангелія (духовного першоджерела) стала точкою відліку 
національної ідентифікації України. Для порівняння можна використати діяльність німецького 
реформатора Мартина Лютера, який переклав Біблію німецькою мовою. Тоді фактично не існувало 
єдиної німецької держави і мови. Лютерівська Біблія стала інтегратором німецької мови та нації. 
Подібний вплив мало Пересопницьке Євангеліє в Україні. Тоді не було якихось державних установ, 
соціальних і суспільних факторів, щоб українська ідентичність стала реальністю. Тому саме Пере-
сопницьке Євангеліє започаткувало літературну українську мову, унеможливило її знищення на по-
чатковому етапі. На жаль, у 18 ст. Українська Православна Церква була русифікована, Пересопницьке 
Євангеліє було вилучено й передано  в архів  бібліотеки Переяславської семінарії, тому що воно було 
написано українською мовою. Чи не тому 18 ст. в Україні відрізняється духовним спадом, бо було 
вилучено Слово Боже зрозумілою мовою? Коли людина не має дотику до Євангелія, вона не має 
дотику до істинних взаємин з Богом.

Але ніщо не могло згасити той вогник духовності, що розгорівся 
з часу написання Пересопницького Євангелія. Воно стало пер-
спективним фактором для написання інших перекладів Слова Бо-
жого. Вже через 20 років після написання Пересопницького  Євангелія 
з’явився більш досконалий переклад Євангелія українською мовою 
Валентина Негалевського. 

Сучасні вчені також вбачають генетичний зв’язок Пересопницького 
Євангелія з творчістю Григорія Сковороди, Бодянського, Шевченка, 
Драгоманова та багатьох інших діячів української літератури. Тарас 
Шевченко відвідав бібліотеку семінарії, де зберігалося на той час 
Євангеліє з Пересопниці і читав його...

Не випадково президенти України складають присягу на вірність 
українському народові і Богу саме на Пересопницькому Євангелії, 
бо саме воно пронесло українськість через лихоліття століть і ця 
українськість дійшла й до нас.  

Михайло Мокієнко, кандидат історичних наук, 
м. Дніпропетровськ. Тел. 067-767-22-02. 

  
 



=Ты мечтаешь о крепкой и счастливой семье?
=Ты не знаешь, как справиться с семейными 

трудностями?
=У тебя возникают вопросы, как лучше воспитывать 

детей?
=Ты желаешь улучшить взаимоотношения в семье?
=Ты жаждешь, чтобы твоя семья была очагом радости, 

воодушевления и мира?
=Ты ищешь выход из ситуации, которая сложилась в твоей семье?

— книгу християнської 
поезії (вірші російсь-
кою мовою!) під 
назвою «Познавая 
Безначального!». Тут 
ви знайдете вірші Любові 
Ловько, чудової жінки – 
матері 10 дітей, яка змогла 
вкласти їм у серця любов 
до Господа. Сестра Люба 
народилася в 1955 р., в 
Криму, увірувала в Бога з 
юних років і свідчила про 
Христа скрізь, не зважаючи 
на гоніння й переслідування. 
Поезії, що увійшли до книги, 

послужать багатьом християнам на духовне збудування, 
підкріплення та наснагу.  1 екз. - 20 грн.

КАЛЕНДАРІ
 на 2012 р. (укр. і рос. 

мов.).  А-2 формат, плакат, 
1 екз. - 5 грн. Бажано 
замовляти декілька штук 
(на церкву), що спрощує 
пересилку і зменшує ціну 
календаря.

* * *
Замовлення надсилайте 

за адресою: Васильчук 
Леся П., м-н Вараш, 20, 
кв. 60, м. Кузнецовськ, 
Рівненська обл., 34400. 

Або на E-mail:
jiva_voda@rambler.ru

Також ви можете 
замовити іншу хрис-
тиянську літературу, 
аудіо- та відео- 
продукцію; Біблії 
укр. та рос. мовами;  
вітальні листівки укр. 
мовою; різноманітну 
сувенірну про-
дукцію, ШАРФИКИ 

та ГАЗОВІ ХУСТИНКИ (на фото).

Відвідайте наш сайт: 
www.djerelo.co.ua

Християнський магазин  «Біблія 
поштою в кожен дім» пропонує:
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Якщо Ви бажаєте отримувати газету поштою, то (попередньо!) надішліть 
до редакції газети (Андросову Г. М., вул. Колгоспна, 44, м. Миргород, 
Полтавська обл., 37600) грошовий електронний переказ (через поштове 
відділення), або поштові марки в конверті — для покриття витрат з пересилки 
газети. Так само ви можете перерахувати кошти через філію банку на 
карткові рахунки: Банк Аваль - картка № 4149 5300 3370 3190; Приват-
Банк - картка № 6762 4620 5305 3135; (обов’язково перевірте, щоб набраний 
вами номер картки в банкоматі був на прізвище Андросова).

Ви можете замовити 1 чи декілька екземплярів, або ж посилку 100 чи більше 
екз. (вкажіть кількість в графі «поштове повідомлення»). Мінімальна вартість 
одного відправлення газети (1 екз.) поштою складає 2,00 гр. Ціна відправлення 
залежить від ваги листа чи бандеролі. Якщо ви замовляєте декілька сотень 
екз. газет, прохання компенсувати витрати з друку газети (в середньому друк 
1 екз. газети кошт. 0-29 гр.)

Так само кожен бажаючий може отримати газету «Жива Надія» в елек-
тронному варіанті (починаючи з випуску №1, 2009 р). Якщо Ви хочете отримати 
газету на Ваш е-мейл, надішліть листа за адресою: giva.nadiya@gmail.com

УВАГА! Газета «Жива надія» видавалася 6 разів на рік обсягом 4 стор. З 
2010 р. газета стала друкуватися обсягом 8 стор. Це в свою чергу збільшило 
фінансові витрати з друку та пересилки газети читачам. Хотілося б, щоб у 
2011 р. газету «Жива надія» читачі отримали шість разів, але це залежить від 
наявності необхідних коштів і матеріалів для друку, отриманих від читачів.  

П р о п о н у є м о 
В а м  в і д в і д а т и 
б о г о с л у ж і н н я  

християн в Полтавській 
області, що відбуваються  
ЩОНЕДІЛІ:

Запрошуємо:

смт. Білики Кобеляцького рну: 
з 1000, вул. Пристанційна, дім 
молитви;

с. Березова Рудка Пирятинського 
р-ну: з 10-00, вул. Куйбишева, церква 
«Свята Трійця»;

м. Гадяч: з 1000, вул. Вокзальна, 
1А, дім молитви;

м. Глобине: з 1000 та 1700, вул. 
Четверикова, 5, дім молитви;

м. Глобине: з 10-00 і 18-00, вул. З. 
Космодем’янської, 5, дім молитви;

м. Градизьк: з 14-00, вул. Проектна, 
23, церква «Христа Спасителя»;

м. Гребінка: з 1400, вул. Жовтнева, 
52, церква «Жива Надія»;

смт. Диканька: з 1400, РБК; 
м. Зіньків: з 1500, вул. Гоголя, 33, 

церква  «Віфанія»;
смт. Котельва: з 17-00, вул. 

Жовтнева, 208; 
м. Кременчук: з 900, вул. Маршала 

Жукова, 104, церква «Віфанія»;
с. Кротенки Полтавського р-ну: 

з 14-00, вул. Центральна, церква 
«Голгофа»;

м. Лохвиця: з 10-00, актова 
зала будинку дитячої та юнацької 
творчості;

м. Лубни: з 1000, вул. Драгоманова, 
33, церква «Ковчег»;

смт Машівка: з 1000, вул. Нестерця, 
8, Церква Христа Спасителя;

м. Миргород: з 1000,  вул. Гоголя, 
159, церква «Жива Надія»;

с. Новаки Лубенського р-ну: з 15-
00, приміщення колишньої школи, 
церква «Ковчег»;

смт Нові Санжари: з 14-00, вул. 
Ветеринарна, 2, дім молитви;

с. Оболонь Семенівського р-ну: з 
1000, вул. Котляревського, 9А; 

с. Олександрівка Гребінківського 
р-ну: з 10-00,  вул. Леніна, 40, церква  
«Ковчег»;

м. Оржиця: з 900, вул. Леніна, 87, 
дім молитви, церква «Ковчег»;

м. Полтава: з 1000, бульвар Б. 
Хмельницького, 19, (Зуп. «Вавілова»), 
церква «Нове Життя»;

м. Пирятин: з 900, пл. Борців Ре-
волюції, 16, церква «Жива Надія»;

cмт Решетилівка: з 1100, вул. 
Горького, 105А, дім молитви;   

смт Семенівка: з 1300, вул. 
Чапаєва, 6, дім молитви;

c. Ульяновка Гребінківського рну: 
з 900, церква «Ковчег»;

м. Хорол: з 1300, вул. Крилова, 16, 
дім молитви;

смт  Чутове:  з  10-00,  вул. 
Комсомольська, 45, церква «Голос 
Спасителя»;

м. Чорнухи: з 1000, вул. Сковороди, 
11; дім молитви;

смт Шишаки: з 1000, вул. 
Корніліча, 27, дім молитви.

 «ЖИВА НАДІЯ» 
щотижня, у понеділок, з 
21 год. 30 хв. на першому 
каналі Українського 
Національного Радiо.

 
Листи на радіопередачу 

надсилайте за адресою: 
Ненсi Іванівна Зiнчик, 
радіопередача «Жива 
Надiя», вул. Григорія 
Онискевича, 3, м. Київ, 
03115, Україна.
www.thewaytogod.org

УВАГА! 
С л у х а й т е  

християнську 
радіопередачу

Любі читачі, ця газета друкується лише завдяки Вашим добровільним 
пожертвам! Якщо Ви вважаєте, що це видання корисне для читачів,  
наближає їх до пізнання Божої правди, то візьміть у цьому служінні 
посильну участь своїми коштами, пам’ятаючи слова Євангелії: 
«Кожен нехай дає, як постановив у серці своєму,  не з жалем і не з 
примусу,  бо Бог  любить того, хто дає охоче» (2 Кор. 9:7).

ЖИВА НАДIЯ
липень - серпень 2011 р., №4

Газета (християнського змісту) 
друкується за рахунок добровільних 
пожертвувань і розповсюджується без-
коштовно.
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Миргород, Полтавська обл.
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* * *

Відповідальність за зміст надруковано-
го матеріалу несуть автори статей.

Редакція залишає за собою право на 
редагування та скорочення тексту.

Будьякі надіслані матеріали не рецен-
зуються і не повертаються.

Листування з читачами ведеться тільки 
на сторінках газети.

Думка редакції не завжди співпадає з 
думками авторів публікацій.

Передрук статей та іншої інформації 
з обов’язковим посиланням на «Живу 
Надію».

УВАГА!
Якщо Ви маєте доступ до мережі Інтернет, 

то Ви можете прочитати газету «Жива 
Надія» в електронному варіанті (всі 
випуски з 2009 р. в кольорі) на сайті: 
www.lifeinjesus.info (розділ: Преса) або 
ж на сайті: 

www.poltavaseminary.org.ua

Интернет – журнал для всей семьи
www.happyfamilymag.com

«Счастливая семья»

Мы надеемся, что интернет-журнал «Счастливая семья» даст тебе исчер-
пывающие  ответы на эти вопросы. На сайте журнала есть несколько основных 
разделов: для мужа, для жены, для дедушки и бабушки, о воспитании детей. 

Присоединяйся к «Счастливой семье» на сайте:

www.happyfamilymag.com

Багато людей можуть сьогодні визнати, що 
християнські реабілітаційні центри вносять 
істотний вклад в оздоровлення суспільства, 
яке без перебільшення можна назвати 
хворим. «Наркоманія», «алкоголізм» 
досить сильно вразили багатьох людей, 
особливо – молоде покоління. Деякі люди, 
піддані наркотикам і алкоголю, шукають 
вихід (спосіб звільнитися від залежності) і 
варто зауважити, що саме в таких центрах їм 
можуть надати реальну допомогу. І зауважте 
– фактично безкоштовну! Сьогодні люди 
готові платити значні кошти, аби тільки 
отримати бажане. Не секрет, що кваліфіковані 
лікарі часто не в змозі вирішити проблеми 
пацієнтів. Так само навколо про-цвітає маса 
шахраїв, які бажають одного – ваші гроші. 
Декотрі шукають допомогу, звертаючись до 
окультизму, магії, чародійства, кодування. 
Ті, хто звертаються до подібних «цілителів» 
в кінцевому результаті обов’язково 
потрапляють в значно гірше становище.

Звичайно, найкращий варіант – не до-
пустити виникнення хвороби з самого по-
чатку. Але якщо Ви вже потрапили в цю 
«диявольську пастку», то треба шукати 
вихід. І ми пропонуємо Вам християнські 
реабілітаційні центри! Не випадково вони 
називаються християнськими, тому що 
Христос – це та Особа, Котра може дати 
справжнє звільнення – і від наркотиків, і від 
алкоголізму – і від будь-якої іншої гріховної 
залежності. В реабілітаційних центрах 
цілком на добровільних початках працюють 
люди, які готові Вам реально допомогти. 

Вінниця, вул. К. Маркса, 46. РЦ 
«Агапе», (чол. та жін. від.), кер. Петро 
Євтушик, тел. 0432-271015, 0432-351667. 

Дніпропетровщина, м. Кривий Ріг, ЦР 
«Нове Життя», кер. Олександр Руденко, 
тел.: 097-948-95-34. Зам.: 097-139-72-45 
(Анатолій).

Донеччина, м. Слов’янськ, кер. 
Михайло Ківшан, т. 050-819-69-33; адмін. 
Володимир Шереміїв, тел.: 050-144-80-48.

Житомир, жіночий реаб. центр «Сво-
бода», дир. Катерина Розора, тел.: 050-
355-50-94. 

Житомир, вул. Гоголя 55, кв. 2. РЦ 
(для чол.), кер. Юрій Ашихін, тел. 0412-
360981. 

Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Центральна, 16. ЦР «Благодать» 
(чол. та жін. стац.), директор Сергій 
Володимирович, тел. 050-384-41-02.

Кіровоградщина, м. Олександрія, РЦ 
«Ковчег» (чол. та жін. від.), кер. Андрій 
Кривулько, тел. 05235-51991, 05235-
25387.

Київ, вул. Кар’єрна, 44. Тел. довіри 
центру: (044)568-20-02. Е-mail: info@maha-
naim.org.ua. Сайт: www.mahanaim.org.ua.

Луганськ, кер. Павло Вікторович 
Марченко, тел.: 050-818-62-83.

Миколаїв, кер. Віктор Вікторович 
Нікітін, тел.: 050-238-71-38.

Полтава, кер. Сергій Осадчук, тел. 050-
634-47-83.

Сумщина, м. Шостка, кер. Дмитро 
Дахненко, тел.: 067-607-72-11.

Херсонщина, с. Подорожнє, Гені-
чеський р-н, вул. Мелітопольська, 61, РБЦ 
«Благодать», дир. Олексій Олександрович, 
тел.: 050-595-70-91.

Черкаси,  вул. Рози Люксембург 71, 
(чол. та жін. від.), кер. Василь Білогуб, тел. 
0472-64515.

КООРДИНАТОРИ СЛУЖІННЯ ПО 
РЕАБІЛІТАЦІЇ нарко- і алко- залежних:

ПО ПОЛТАВЩИНІ:  Володимир Михай-
лович, тел.: 050-160-87-32, 067-259-76-89;

ПО КИЇВЩИНІ: Ігор Григорович, тел.: 
097-49-58-367, 063-344-11-91, 095-01-15-
989.  

ХРИСТИЯНСЬКІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Запрошуємо вас відвідати богослужіння 
в Київській обл., Фастівський р-н:

= с. В. Снітинка, Церква «Джерело життя», вул. Леніна, 66. 
Щонеділі з10-00, щосереди з 18-00. 
= с. Червона Мотовилівка, церква ХВЄ, вул. Степова, 1. 
Щонеділі з10-00, щосереди з 19-00. 
= м. Фастів, Церква «Воскресіння», вул. Червона, 3. Щонеділі 
з 11-00, щосереди з 18-00.
= смт Борова, Церква «Спасенні Богом», вул. Київська, 54. 
Щонеділі з10-00 та 15-00, щосереди з 19-00, щоп’ятниці з 20-00. 


