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Не задавались ли вы вопро-
сом, почему люди охотнее обра-
щаются за помощью к разным 
чародеям, гадалкам и экстра-
сенсам, нежели к Богу? Ведь 
большинство граждан все-та-
ки верит, что Всевышний могу-
щественнее любого человека, 
пусть даже самого одаренного. 
Бог всезнающ, вездесущ, все-
силен и Ему все подвластно. 
Возможно, люди думают, что 
Бог отвернулся от них и больше 
не хочет иметь ничего общего с 
грешным человечеством, поэ-
тому не на деются получить от 
Всевышнего решение своих на-
сущных проблем. Но как тогда 
объяснить, что Небесный Отец 
ради нас – тебя и меня – отдал 
в жертву Своего Сына? За наши 

грехи отдал Его на крестные 
муки, чем выкупил нас из рабст-
ва смерти. Выкупил и отпустил 
на свободу. 

Но что для нас свобода? Мо-
жет быть, представление о ней 
у нас превратное? Представь-
те подростка, который считает 
себя независимым и хочет де-
лать лишь то, что ему нравит-
ся. Но при этом он живет в ро-
дительском доме, питается за 
счет папы и мамы, благодаря 
им же у него есть крыша над го-
ловой, своя постель и одежда. 
Одним словом, ребенок поль-
зуется имуществом, которое 
оплачивают родители. Что, если 
справедливости ради освобо-
дить его от всех перечисленных 
благ? Мол, хочешь быть само-

стоятельным – изволь, будь сво-
бодным от всего. Пример, пожа-
луй, жестковатый, но что-то мне 
подсказывает, что мы, будучи 
взрослыми и зрелыми людьми, 
остаемся все теми же самона-
деянными подростками по отно-
шению к Богу Отцу. Мы так же 
без малейшего зазрения совес-
ти используем солнечный свет, 
воду и воздух, словом, все бла-
га, которые Творец предоста-
вил человечеству. Но при этом 
не согласовываем свои дела и 
поступки с Божьей волей. Ска-
жите, пожалуйста, чем мы отли-
чаемся от неблагодарного сына, 
который беззастенчиво пользу-
ется родительским кровом, но 
игнорирует отца? 

Однако Небесный Отец 

В перекладі  з  грецької  слово 
«євангеліє» – «добра звістка». Звістка 
про спасіння. Спасіння ж означає 
збереження від ушкодження, приведення 
до безпечного стану, визволення від 
духовного поневолення, біди і нещастя, 
а також зцілення душі і тіла. Надію на 
порятунок людство отримало завдяки 
Божому Сину, який прийшов на землю, 

помер за наші гріхи, на третій день 
воскрес і вознісся на небеса. Заради нас 
Він приніс Себе в жертву, щоб ми мали 
прощення і вічне життя з Богом. 

Іван Хре ститель,  сповіщаючи 
про прихід Ісуса Христа на землю, 
проповідував: «Збулися часи, і Боже 
Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте 
в Євангелію!» Так пророк підготував 
серця багатьох людей для прийняття 
доброї новини. Після того, як Івана 
Хрестителя стратили, Ісус, увійшовши 
у Своє земне служіння, продовжував 
кликати до покаяння і віри. Його заклик 
підхопили перші християни і передали 
наступним поколінням послідовників 
Господа. З тих пір і до сьогодні Блага 
звістка поширюється серед народів. Так 
триватиме до другого пришестя Христа. 

Мільйони нужденних людей прагнуть 
перемін у житті, благодаті і благословення. 
Істинний, надійний і праведний шлях до 
вирішення усіх, навіть найскладніших, 
проблем відкрив нам Божий Син: 
покаятися і вірити в Євангеліє. Бо 
Євангеліє Ісуса Христа, за яким стоїть Сам 
Бог, – це світло в кінці тунелю, це вихід, це 
Божа відповідь, це найцінніше послання, 
яке Всевишній дав людству. 

Бог і Євангеліє – нерозривні. Тому 
мало визнавати, що Вседержитель існує. 
Така віра не спасає. Спасає віра в Благу 

звістку, в те, що Ісус зробив для нас на 
Голгофському хресті. Євангеліє в силі 
дати нам усе те, чого ми потребуємо. 
Віриш у Бога і хочеш бачити Його у 
своєму житті – вір у Євангеліє. Прагнеш 
отримувати Божу благодать – вір у 
Євангеліє. Бажаєш перемінити своє 
життя – вір у Євангеліє. Стремишся бути 
здоровим – вір у Євангеліє. Волієш стати 
успішним – вір у Євангеліє. Маєш якусь 
нужду в житті – вір у Євангеліє! 

Якщо пасуєш перед проблемами, в 
тебе опускаються руки і охоплює почуття 
приреченості, то тобі потрібно йти до Бога, 
повірити в Його непохитне і дієве Слово. 
Що б не відбувалось у твоєму житті, якщо 
ти хочеш знайти вихід з глухого кута, 
тобі потрібно викинути з голови всяку 
філософію, сумніви та домисли, традиції 
та звичаї і просто почати читати Євангеліє. 
Приймай його в своє серце вірою. Тоді 
почнеться процес тілесного зцілення і 
духовного відродження. Впаде покривало 
відчаю, відкриються очі, почнуть чути 
вуха, прийде пробудження. Але варто не 
забувати, що віра – це не разовий акт, а 
процес всього життя. В Євангеліє потрібно 
вірити завжди, пам’ятати, що Бог благий і 
милостивий, що Ісус прийшов, аби змінити 
наше життя на краще. 

Віра – річ глибоко індивідуальна. 
Перебуваючи серед людей, Ісус підходив 

с п а с і н н я  в  І с ус і

Наша мета  – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

«Господи Ісусе!  
Визнаю, що я гріш-
н и к  і  са м  с е б е 
спасти не можу. 
Вірю, що Ти по-
мер за мене 
н а  Г о л г о -
фі і прийняв 
покарання за 
мої гріхи. Про-
шу: прости всі мої 
провини, увійди у моє сер-
це і будь моїм Господом та 
Спасителем. Довіряю Тобі 
своє життя, хочу жити для  
Тебе і служити Тобі. Амінь!»

до кожного зокрема і казав: «Вставай і 
слідуй за Мною!» Так само і сьогодні 
Святий Дух кличе особисто тебе: «Вставай 
і слідуй за Мною!» Боже Слово завжди 
робить нам виклик віри. Читаючи Святе 
Писання, надихаючись вірою біблійних 
героїв, хочеться й собі досягати більшого, 
рухатися вперед, старанніше догоджати і 
ревніше служити Господу.

Євангеліє – Добра Новина для людей 
про те, що смерть подолана, що гріх 
переможений, що всяке прокляття 
Господь взяв на Себе і прибив до 
Голгофського хреста. Небо відкрите. 
Спасеться кожен, хто призове Христа.

добр и сострадателен. Он ви-
дит нашу строптивость, свое-
волие и непокорность, но все 
равно любит, прощает и ждет. 
Ждет, когда человек, то есть ты 
и я, добровольно повернемся 
к Нему лицом. 

Так почему же гадалка, экс-
трасенс или кто-то еще для 
нас авторитетнее Бога? Ответ, 
мне кажется, весьма прост. Мы 
живем в век прогресса и тех-
нической революции. Чтобы 
получить горячий бутерброд, 
достаточно положить его в ми-
кроволновую печь и через ми-
нуту– готово. Быстро и без лиш-
них хлопот. Правда, качество 
такого «быстрого» бутерброда 
пострадало от микроволн. Но 
нас это заботит меньше всего, 
мы хотим незамедлительно по-
лучить результат. Точно так же 
стремимся удовлетворять свои 
потребности. Мы готовы пла-
тить немалые суммы за услуги 
разного рода чародеев, которые 
обещают мгновенный эффект. И 
неважно, какого качества будет 
их помощь, главное – быстро. 
Поэтому люди и бегут охотнее к 
магу, нежели обращаются к Богу. 

Согласен, решение проблем 
при Божьем содействии проис-
ходит не всегда мгновенно, за-
частую Господь медлит с отве-
том. Но так Он поступает только 

ради нас самих. Ведь каждое 
наше жизненное затруднение 
имеет свою подоплеку, причину. 
Это, как сорняк на поле. Можно 
ежегодно уничтожать его сте-
бли и плоды или раз и навсег-
да вырвать вредное растение 
с корнем. Конечно, бороться с 
верхушкой легче, ведь она на 
виду. Зато искоренить гораздо 
эффективнее, но проблема-
тичнее, ведь корни прячутся в 
земле и их не видно. Так и наши 
проблемы, как сорняки. Обраща-
ясь к якобы знающим специали-
стам, мы боремся со следстви-
ем проблемы, а не ее причиной. 
Простите за откровенность, но 
таким образом мы дурачим са-
мих себя. Тратим деньги, время 
и нервы на пустое. Ведь беда 
не выкорчевана и через корот-
кий промежуток времени опять 
может вернуться. Всякого мага 
больше интересует материаль-
ная выгода, чем мы сами. Думаю, 
пора поумнеть, призвать Бога и 
безжалостно навсегда вырвать 
пагубный для себя корень. Толь-
ко Бог, сотворивший и любящий 
тебя, может тебе помочь в этом 
и помочь правильно. Поверь, ты 
Ему не безразличен. «Придите 
ко Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас» –  
неустанно призывает Господь.

Валерий ГУСЕВ, г.Сокиряны

с л о в о  п а с т о р а

м.Новодністровськ
Віктор ФРАНЧУК, 

«ВСТАВАЙ І СЛІДУЙ ЗА МНОЮ!»
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– У червні весь хрис-
тиянський світ відзначає 
день П’ятидесятниці або 
Трійцю. З якими подіями 
пов’язане це свято?

– П’ятидесятниця похо-
дить ще з часів Старого За-
повіту. Це одне з найбільших 
свят ізраїльського народу. На 
п’ятдесятий день після вихо-
ду євреїв з єгипетського раб-
ства біля гори Сінай Бог дав 
їм Свій Закон. З тих пір вони 
вшановують цю подію на по-
чатку сезону жнив пшениці і 
збору перших плодів нового 
сільськогосподарського року.

Новозавітне свято П’яти -
де  сятниц і  припало на  ц і 
дні невипадково. Саме на 
п’ятдесятий день після во-
скресіння Ісуса Христа розпо-
чалася епоха благодаті для 
всього людства – Бог вилив 
на Своїх учнів Святого Духа.

– Святий Дух? Що ми 
можемо знати про Нього?

– Святий Дух – третя іпос-
тась Святої Трійці, Бог, рів-
ний з Отцем і Сином. Згідно 
Писання, Він має різні імена: 
Дух мудрості, Дух правди, 
Помічник, Утішитель та інші. 
Він також має різні праобра-
зи: голуб, олива, вино, ріки 
живої води. На жаль, довкола 
Святого Духа сьогодні є бага-
то спекуляцій. Свідки Єгови, 
скажімо, стверджують, що 
Він не особистість, а просто 
Божа сила. Та в багатьох 
місцях Біблії описується, як 
Святий Дух говорить, направ-
ляє, засмучується тощо. Всі 
ці дії стосуються живої особи, 
а не якоїсь ефемерної сили.

– Отож, Святий Дух 
сьогодні є серед нас? 

–  Д і й с н о ,  п і с л я  т о го 
пам’ятного дня зішестя Свя-

того Духа на перших християн 
і донині Він залишається на 
землі. Але Бог хоче, щоб Свя-
тий Дух не просто перебував 
серед людей, а жив у кожній 
особистості, у наших серцях. 

– Чи таке можливо?
– Звісно. Адже Сам Ісус 

Христос пообіцяв нам, що 
Святий Дух замешкає всере-
дині віруючої людини, в кожно-
му Його послідовнику. Перед 
тим, як вознестися на небеса, 
Господь сказав, що Отець 
«Утішителя іншого дасть, 
…Духа правди, що Його світ 
прийняти не може, бо не ба-
чить Його та не знає Його. 
Його знаєте ви, бо при вас 
перебуває, і в вас буде Він» 
(Євангеліє від св. Івана 14:17). 

Але ця обітниця не озна-
чає, що Святий Дух оселяєть-
ся автоматично у всіх людях. 
Вона стосується лише тих, хто 
приймає у своє серце Господа.

– Як же люди можуть 
прийняти Святого Духа?

– По-перше, ми повин ні 
не лише називатися христи-
янами, а стати справжніми 

учнями Христа: відмовитися 
від гріха, щиро покаятися 
перед Господом і посвятити 
Йому все своє життя. Таким 
чином відбувається народ-
ження згори, під час якого 
саме Божий Дух наповнює 
нас життям Всемогутнього 
Бога, фактично оживляє нас 
з духовної мертвості.  Бог 
Отець вдихає в нас Свій Дух 
так само, як подихом Своїх 
уст вдихнув життя у першу 
людину, Адама. (Буття 2:7).

Ще б ільшої  сили Свя -
того Духа додає хрещення 
Ним. Якраз ця подія і від-
булася з віруючими в день 
П’ятидесятниці.

– Розкажіть, будь ласка, 
детальніше.

– Це описано в перших 
главах Дій святих апосто-
лів: «Коли ж почався день 
П’ятидесятниці, всі вони 
[послідовники Христа] одно-
душно знаходилися вкупі. І 
нагло зчинився шум із неба, 
ніби буря раптова зірвалася, 
і переповнила ввесь той дім, 
де сиділи вони. І з'явилися 
їм язики поділені, немов би 
огненні, та й на кожному з 
них по одному осів. Усі ж вони 
сповнились Духом Святим, і 
почали говорити іншими мо-
вами, як їм Дух промовляти 
давав».

Цікаво, що тут йде мова 
про тих самих людей, які, 
супроводжуючи Ісуса на зем-
лі, вже мали в собі Святого 
Духа. Але в той день вони 
по-новому наповнилися Ним 
– уже для того, щоб зодяг-
нутися в Божу силу для слу-

жіння іншим. Тоді вперше 
відбулося таїнство хрещення 
Святим Духом. Його видимою 
ознакою стала надприродна 
здатність охрещених говори-
ти іншими, досі незнаними 
мовами. Після того, що з 
ними сталося, Христові учні 
змінилися: почали безстраш-
но проповідувати Євангеліє, 
молитися за хворих, виганяти 
бісів і мужньо віддавали своє 
життя за Господа. Пережити 
хрещення Святим Д ухом 
мають можливість і  наші 
сучасники. Потрібно просто 
повірити в реальність цього 
надприродного явища і про-
сити для себе в Господа при-
сутності і сили Святого Духа.

–Яким чином Святий 
Дух допомагає в христи-
янському служінні?

–Насамперед хочу заува-
жити, що християнське життя 
неможливе без сили і присут-
ності Святого Духа. Лише Він 
дає нам здатність бути по-
слідовним у розповсюджен-
ні Благої Звістки. У цьому 
служінні нам допомагають 

дари Святого Духа. Вони про-
являються у людях, і таким 
чином Божа сила представ-
ляється на землі. Це можуть 
бути різні надзвичайні зді-
бності, отримані людиною від 
Святого Духа. Ось що пише 
Біблія: «Кожному дається 
виявлення Духа на користь. 
Одному-бо Духом дається 
слово мудрости, а другому 
слово знання тим же Духом, 
а іншому віра тим же Духом, 
а іншому дари оздоровлення 
тим же Духом, а іншому 
роблення чуд, а іншому про-
рокування, а іншому розпіз-
навання духів, а тому різні 
мови, а іншому вияснення 
мов. А все це чинить один 
і той Самий Дух, уділяючи 
кожному осібно, як Він хоче». 
Так, отримавши той чи інший 
винятковий талант, людина 
сама стає демонстрацією 
чудодійної Божої сили, що 
сприяє наверненню людей 
до Всевишнього.

– А чи може людина, 
яка вже має Святого Духа, 
грішити?

– Слушне запитання. Лю-
дина має дві різні природи. 
Гріховна передана нам від 
Адама, а святою Бог наділяє 
тих, хто повірив і прийняв 
у своє серце воскреслого 
Христа. Так от, саме Святий 
Дух, живучи в нас, дає нам 
силу умертвляти в собі по-
жадливості  т ілесні,  тобто 
гріховну природу Адама і, 
розвиваючи природу Бога, 
постійно зростати духовно. 

П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ – 
ДЕНЬ ЗІШЕСТЯ 
    СВЯТОГО ДУХА 
       НА ЗЕМЛЮ

Незважаючи на те, що Україна вважається хрис-
тиянською державою, основні постулати Біблії 
залишаються незрозумілими для багатьох наших 
читачів. Тому у них виникає чимало запитань. 
Найактуальніші сьогодні коментує пастор церкви 
«Любові і зцілення» Олег Савчак, м.Тернопіль. 

Про це Апостол Павло го-
ворить так: «І кажу: ходіть 
за духом, – і не вчините по-
жадливости тіла, бо тіло 
бажає противного духові, 
а дух противного тілу, і су-
противні вони один одному». 

Той, хто прийняв Святого 
Духа, не стає виключенням, а 
продовжує залишатися люди-
ною. Та в нього з’являється ве-
лике стремління жити згідно зі 
Святим Писанням. Звичайно, 
це не досягається в одну мить. 
Маючи за взірець Христа, 
до ідеалу йдуть крок за кро-
ком, день за днем. Долаючи 
перешкоди, усілякі спокуси, 
негативні емоції і почуття, ві-
руючі, сповнені Святим Духом, 
рухаються до досконалості. 
На цьому шляху їм і допомагає 
Святий Дух. Він докоряє за 
прогріхи, надихає на каяття, 
допомагає звільнитися від 
усього богопротивного і про-
щеними йти дальше. 

Святий апостол Павло 
чітко визначив, чим характе-
ризується природа людини 
з  огляду на гр іховн ість  і 
праведність: «Учинки тіла 
явн і ,  то є :  перелюб,  не -
чистість, розпуста, ідо-
лослуження, чари, ворожне-
чі, сварка, заздрість, гнів, 
суперечки, незгоди, єресі, 
завидки, п'янство, гулянки 
й подібне до цього… А плід 
духа: любов, радість, мир, 
довготерпіння, добрість, 
милосердя, віра, лагідність, 
здержливість». Отож, хре-
щена Святим Духом людина 
першого уникає, а другого 
прагне й отримує. 

–Що б ви хотіли поба-
жати нашим читачам?

– Через молитву і Святе 
Письмо поближче позна -
йомитись із Святим Духом 
та зрозуміти, що без Ньо-
го немає життя,  що саме 
Він приводить нас до Хрис-
та і допомагає нам покая-
тись. Не засмучувати Його  
своїми гріхами, а навчитись, 
як написано в Біблії, ходити 
в Дусі.

–Дякую за розмову. Бо-
жих Вам благословень!

Підготувала до друку 
Алла ГАНДЗЮК

в и з н а ч н і  п о д і ї
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Про Івана Дідорака, жителя мальов-
ничого села Кулішівка, що на Сокирян-
щині, дізнався від знайомої. Вона роз-
казувала про цього мужнього чоловіка 
неймовірні речі: він постійно зайня-
тий, заснував мало не online-церкву, 
а через численних відвідувачів двері 
в його дім не зачиняються. Почуте за-
цікавило мене і викликало щире захо-
плення, адже Іван вже багато років не 
стає на ноги, через важку хворобу він 
прикутий до ліжка. 

А вже за кілька днів, слухаючи спо-
гади та роздуми такої неординарної лю-
дини, дивився на нього і час від часу ло-
вив себе на думці, що сприймаю свого 
співрозмовника як звичайного здоро-
вого чоловіка. Його відкритий погляд, 
усміхнені очі, енергійна жестикуляція, 
надзвичайно позитивний душевний стан 
надихнуть будь-кого. Мені, сторонньо-
му, життя Івана Івановича здавалось та-
ким плідним і повноцінним. Бачив перед 
собою живе підтвердження Божої істи-
ни про те, що людина міцна не силою 
чи зброєю, а Божим Духом. Можна все 
мати, всім володіти, але нидіти від без-
ділля. А можна, як Іван, жити справжнім 
життям і бути великим благословенням 
для людей. За той короткий час, що про-
вів, спілкуючись з ним, двері в його хату 
дійсно не зачинялись. Один прийшов за 
розрадою, підбадьоренням, молитвою, у 
когось була інша невідкладна справа, а 
хтось просто забіг на хвилинку– приві-
татись. Чудеса!

В И Р О К
Народився Іван Іванович Дідорак 

1959 року. Зростав здоровим хлоп-
чаком: ганяв на велосипеді, лазив із 
дітворою по деревах, любив рухли-
ві ігри. Та десь у десятирічному віці 
його почали боліти ноги, чим далі, то 
сильніше. Діагноз прозвучав як вирок: 
вроджена невиліковна хвороба, міопа-
тія, яка призводить до повної атрофії 
м’язів. Тому хлопець, маючи здібнос-
ті до навчання, школу закінчив абияк. 
Взнаки далися постійні болі та втраче-
ний на лікування час. Про вищу освіту 
годі було й мріяти, бо хвороба прогре-
сувала. Офіційна медицина нічого вді-
яти не могла. Тож вдалися до народної. 
Сеанси масажу, ванни з лікувальних 
трав’яних настоїв та інші процедури, 
рекомендовані сільською знахаркою, 
на якийсь час принесли полегшен-
ня. Іван почав жити «повноцінним» 
життям – бувати у веселих компані-
ях, курити, випивати. Бігати не бігав, 
але ходив упевнено. Кожного вечора 

відвідував сільський клуб, любив гра-
ти в більярд, карти, інші азартні ігри.  

«ХОЧУ КУПИТИ БІБЛІЮ»
Та разом із захопленням пустими роз-

вагами в Івановій душі зростало прагнен-
ня пізнати Бога. А почалося все з любо-
ві до книжок. Одного дня він з друзями, 
звично «відпочиваючи», пив пиво біля 
магазину. До них приєднався ще один то-
вариш, який щойно повернувся зі служ-
би в Афганістані. Знаючи, що Іван полю-
бляє читати, похвалився: «Дивись, що я 
привіз»,– показує Біблію, яка на той час 
була в дефіциті. «Дай почитати»,– по-
просив Дідорак. «Не дам, поки сам не 
прочитаю». Відтоді бажання мати цю 
таємничу книгу не покидало молодого 
чоловіка, аж поки він не добився свого. 

Щосуботи в Кулішівку приїжджа-
ли євангелісти, проповідували у сіль-
ському клубі. Іван почав відвідувати 
служіння, йому там подобалось. Дав-
ні приятелі завжди кликали: ідемо, 
мовляв, краще в більярд пограємо. 
А він їм: «Ні, я піду послухаю, а ви 
ідіть, куди вам треба». Тут же, на зі-
бранні, можна було й купити Біблію, 
але на той час вона чимало коштува-
ла. Загорівшись ідеєю придбати омрі-
яну книгу, Іван трохи грошей наскла-

дав, частину позичив. Друзі доріка-
ли: «Що ж ти робиш? На що гроші 
тратиш? Та за цю суму можна взяти 
не одну пляшку самогонки». «Я хочу 
купити Біблію»,– стояв на своєму. І 
купив, і поклав у кишеню. 

Але насолодитися задоволенням від по-
купки заважали товариші, які раз по раз 
заходили до залу і нагадували, що ось-ось 
прибуде кур’єр з горілкою, на яку вони на-
передодні скинулися. Івану незручно було 
встати просто посеред Богослужіння і піти, 
бо на декількох попередніх таких зібран-
нях він брав активну участь і виконував 
всі завдання, відповідаючи  на запитання 
з біблійної тематики. Тому віруючі зверта-
ли на нього особливу увагу і навіть знали 
його ім’я. Але коли в черговий раз забіг 
приятель і пригрозив «пішли, бо вип’ють 
без тебе», Іван здався. 

Розмістилися на майданчику біля клу-
бу. Лише налили, а тут ідуть дві жінки, 
що приїхали разом із проповідниками, і 
бачать, що Іван якраз чарку до рота під-
носить. Вони аж зупинилися, стали і див-
ляться йому прямо у вічі. Рука з чаркою 

чогось затрусилася, а до очей підступили 
сльози. Випив таки. Відійшов подальше 
і гірко заплакав, сам не розуміючи чому. 
В голові роїлося безліч думок. Потім по-
вернувся до компанії, випив ще зо триста 
грам горілки і, не п’яніючи, пішов до клу-
бу. Там грали в більярд, але Іван раптом 
втратив будь-яке бажання грати, хоч рані-
ше дуже любив ганяти кулі. Тільки 15 ро-
ків потому, в момент примирення з Богом 
через покаяння, Іван зрозумів, Хто дивив-
ся на нього очима тих жінок. То Господь 
його приводив до тями. Бо не може бути 
в кишені Біблія, а в руці – чарка. З тих пір 
чоловік почав регулярно читати Святе Пи-
сання. Сприймав його як історичну книгу і 
дуже любив розказувати біблійні історії в 
застільних компаніях. В Божому Слові він 
вичитав молитву «Отче Наш» і щовечора 
перед сном повторював її.

Пригадує Іван ще одну пам’ятну 
зустріч з Богом. На той час він уже 
відчував значне погіршення здоров’я, 
ходити міг лише по хаті. Якось вечо-
ром він вийшов на ґанок – перекури-
ти. І раптом з ним почало відбуватися 
щось надзвичайне. Ніби якась неви-
дима сила огорнула його і наповни-
ла серце милістю та любов’ю. Такого 
блаженного відчуття він ще ніколи не 
переживав. Сльози мимоволі лилися 

з очей. В голові пульсувала думка: 
щось у його житті не так. В ту мить 
він відчув відразу і до цигарок, і до 
свого легковажного життя. 

ОСТАННІЙ КРОК ДО БОГА
Час ішов. Читання Біблії давало свої 

плоди. Деякі істини почали відкрива-
тися для розуміння. З’явилася надія. А 
спілкування з віруючими людьми, зна-
йомство з християнською літературою 
привели до виваженого рішення при-
миритися з Господом. 

Зробити останній крок до Бога допо-
міг Іванові племінник Михайло, який 
взяв з дядька слово, що той покається 
одразу ж після нього. Того ж таки вечо-
ра хлопець повернувся з Богослужіння 
переповнений радістю. Він присвятив 
своє життя Ісусу Христу. Отож Івано-
ві необхідно було чимскоріш викону-
вати й свою обіцянку. Він покликав до 
себе людей з церкви і каже їм: «Брати, 
я хочу покаятись!» Як тільки це про-
мовив, язик у нього ніби задерев’янів, 
навіть забув молитву, яку вивчив спе-

ціально для цього моменту. Лише тоді, 
коли присутні почали молитись, спазм 
відпустив, приємним теплом огорнуло 
поясницю, а ноги, яких він давно уже 
не відчував, стали гарячими. 

Одразу після покаяння чоловікові 
стало легше і він зміг поїхати у Рівне, 
де служив пастор, що дуже потужно 
молився за зцілення. Там творилося ба-
гато чудес – інваліди ставали на ноги, 
важкохворі одужували. В серці Івана 
також жевріла віра в те, що він буде 
ходити. Коли ж за нього молились, то 
сказали, що жало витягнене, але рана 
залишилась. Так відбувається через те, 
що він довго противився Богу: Біблію 
читав уже п’ятнадцять років, але пока-
ятись не хотів, бо вважав, що він і так 
хороша людина, не грішить так багато, 
як деякі його знайомі. 

Н Е  З Д А ВАТ И С Я !
З тих пір промайнуло 13 років. Три-

надцять років, як Іван Дідорак в усьо-
му довіряє Богу. Мешкає він разом 
із матір’ю, яка про нього піклується. 
Вона для сина надійна опора і підтрим-
ка. Незважаючи на похилий вік (Ган-
на Петрівна скоро відсвяткує 80-літній 
ювілей), вона встигає і на городі пора-
тись, і в хаті господарювати, і Богові 
шану віддавати.

Хоч усі ці роки Іван прикутий до 
ліжка, надії на зцілення не втрачає. 
Тим більш, що не так давно Господь 
в черговий раз продемонстрував до 
нього прихильність. Цукровий діабет, 
від якого уже стали чорними і почали 
гнити пальці на ногах, відступив. Це 
відбулося надзвичайно просто. Якось, 
дивлячись на свої спотворені хворобою 
ноги, чоловік промовив: «Боже, якщо я 
для Тебе щось вартий, то оздоров мої 
ноги!» А через два тижні раптом звер-
нув увагу, що шкіра на ногах біла, чиста 
і гладенька. Про цей Божий зцілюючий 
дотик Іван тепер з великим натхненням 
усім розповідає, адже пережитий досвід 
укріплює його віру: прийде той день, 
коли він знову стане на ноги.  

Але й тепер Іван живе повноцінним 
життям і основне у ньому – служіння 
Богу. Чоловік не опускає рук, не розча-
ровуються та ще й підбадьорює здоро-
вих. Має багато друзів. Щоденно разом із 
двома десятками інших людей, які через 
фізичні вади не можуть ходити до церк-
ви, він молиться по телефону. Кожного 
дня ці мужні християни присвячують 
годину молитві за нужди всіх, хто цього 
потребує. А телефонують звідусіль, на-
віть з Америки, і просять поклопотати за 
них перед Богом. І є багато свідчень ді-
євості цих молитов – ті, хто потребував 
допомоги, отримують відповіді з небес.

Певен, що приклад героя цієї роз-
повіді послужить всім на добро, адже 
він спонукає ніколи не здаватися, за-
вжди вірити Богу, ні за яких обставин 
не сумніватися в Його Слові. Це історія 
відважної людини, яка, можливо, допо-
може комусь подивитись на своє жит-
тя по-іншому, переоцінити власні цін-
ності або відкрити для себе щось нове 
і цікаве. Вона надихає прожити кожен 
новий день так, щоб не було соромно 
перед Богом та людьми. Бо допоки на-
стає завтра, ще є шанс…

НЕ СИЛОЮ, НЕ МІЦЦЮ,
А ТІЛЬКИ БОЖИМ ДУХОМ...

Іван ТИЩЕНКО, м.Сокиряни



оказалось, доказательств этому – мно-
жество. Подтверждения Божественного 
начала жизни исследуют ученые-креа-
ционисты. Среди них – американский 
евангелист, доктор философии Кент 
Ховинд. Он известен своими семина-
рами о научном креационизме, или те-
ории сотворения, в которых, используя 
множество научных данных, доказывает 
несостоятельность теории эволюции. 
Многие его доводы считаю интересными 
и убедительными. 

Например. Как можно определить 
достоверность той или иной концеп-
ции? Разумеется, только опытным 
путем. Учение Дарвина о происхожде-
нии видов до сих пор не подтверждено 
фактами и не проверено эксперимен-
тально. Поэтому оно не является нау-
кой, а представляет собой своего рода 
«религию», которая предполагает веру 
на слово. Более того, я считаю, что те-
ория эволюции – это происки лукавого, 
который стремится устранить Бога из 
процесса создания мира.

Если учение Дарвина истинное и 
Создателя нет, значит, нет вечности и 
нет глубинного смысла жизни, а чело-
век – это саморазвивающееся сущест-
во, которое не нуждается в Спасителе. 
Если принять теорию сотворения мира 
Богом, то можно сделать противопо-
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Запрошуємо вас на Богослужіння

Как и подавляющее большинство 
людей, раньше я считала, что человек 
произошел от обезьяны, а Вселенная 
появилась в результате большого взры-
ва. Но с того времени, как пришла к Богу, 
мое понимание мироздания кардиналь-
но изменилось. Теперь я верю, что наш 
совершенный мир создан Творцом. Как 

ложные выводы. Существует Созда-
тель, Который установил Свои законы 
и правила, дал людям обетования. 
Человек осознает свою греховность и 
нуждается в Святом Боге. В его жизни 
появляется смысл – угождать Небесно-
му Отцу и уповать на вечность с Ним. 
Это дает утешение и надежду.

ке Земли за миллионы лет ее должно 
было наслоиться несколько километров. 
Однако астронавты, посетившие Луну, 
обнаружили там слой пыли толщиной 
не более сантиметра. Другой аргумент. 
Земля вращается вокруг своей оси со 
скоростью 625 км/час (на экваторе). 
Установлено, что эта скорость замедля-
ется примерно на 0,4 секунды ежегодно. 
Таким образом, если следовать теории 
эволюции, то миллионы лет назад 
земля вертелась так быстро, что все 
динозавры под действием центробеж-
ной силы должны были, как с карусели, 
повылетать в космос. Следующее несо-
ответствие вытекает из наблюдений за 
Сахарой,   самой большой пустыней на 
земле. На данный момент она занимает 
территорию 8,6 миллионов квадратных 
километров. Специалистами подсчита-
но, что за последние 50 лет ее площадь 
увеличилась на 650 тысяч квадратных 
километров. Если предположить, что с 
момента своего возникновения пустыня 

постоянно расширялась даже гораздо 
меньшими темпами, то за 5 миллионов 
лет (по мнению ученых именно такой 
возраст Сахары) она должна была, 
наверное, накрыть всю землю. 

Эти и множество других аргумен-
тов свидетельствуют о том, что наша 
планета не такая старая, как хотят 
представить нам эволюционисты. В 
то же время, хронология Писания под-
тверждается как наблюдениями, так и 
экспериментально. Множество фактов 
говорят о том, что лик земли кардиналь-
но изменился после потопа, который 
произошел примерно 4400 лет назад. 
Так, например, каменный выступ Ни-

агарского водопада «движется» вверх 
по течению со скоростью примерно 
полтора метра в год. Под воздействием 
водных потоков образовалось ущелье. 
Сегодня его длина составляет около 12 
км. Не трудно подсчитать, сколько лет 
водопаду. Самый старый из известных 
рифов образовался 4200 лет тому назад 
в Австралии. Древнейшему дереву, ко-
торое растет в Калифорнии, – 4300 лет. 
Старшего дерева или рифа не найдено. 

К сожалению, для многих эти и дру-
гие противоречия не являются доказа-
тельством истинности Божьего Писания. 
Но задумайтесь, кому выгодно, чтобы 
мы верили в эволюцию, отвергали Бога 
и, как следствие, попали в ад? А это 
неминуемо. В 1963 году, например, в 
США «борцы за справедливость», мо-
тивируя свои требования стремлением 
уравнять права представителей всех 
вероисповеданий и атеистов, добились 

запрета преподавания Библии в школах. 
С тех пор заметно ухудшилось качество 
образования, резко увеличилось число 
разводов, абортов, участились случаи 
насилия и жестокого поведения, все 
больше молодых людей сожительст-
вуют вне брака. Упадок морали – не-
избежная плата за изгнание Божьих 
принципов из жизни общества.

Так стоит ли верить Дарвину, теряя 
смысл бытия и надежду на будущее? 
Лично для меня ответ очевиден. Я 
осознанно принимаю теорию о Божьем 
сотворении всего сущего и нуждаюсь в 
Иисусе Христе – Спасителе. 

Светлана ЛУЧАЕВА, г.Тула

біблійні основи

Всем знакома ситуация: 
приходим с работы и первым 
делом включаем телевизор. А 
задавались ли вы вопросом: 
зачем нам это надо? Считаю, 
что таким образом человек 
пытается убежать от само-
го себя и от реальной жизни. 
Ведь звучащие с экрана сен-
тенции всецело поглощают 
его мысли и чувства, навязы-
вая уже готовое, срежиссиро-
ванное кем-то видение мира. 
В таком случае у человека не 
возникает желания порассу-
ждать о смысле жизни или, к 
примеру, прислушаться к сво-
ей совести. Он просто ни о 
чем не думает. Но бездумье 
– это преступление, послед-
ствия которого сравнимы с 
бездействием в бою. Ведь 
именно способность мыслить, 
выстраивать логические умо-
заключения, анализировать 
душевные побуждения и чув-
ствования отличает homo 
sapiens от всех остальных 
существ, живущих на Земле. 
Развитие личностей с силь-
ным проявлением творческо-
го начала или выдающимися 
умственными способностями 

всегда подразумевает углу-
бленную работу мысли, гра-
ничащую с отрешенностью. 
Примеров этому много.

Ученые утверждают, что 
люди ежедневно тратят часы, 
налаживая друг с другом от-
ношения. Но уверен, что, пре-
жде всего, необходимо уста-
новить контакт с самим собой. 
Для этого нужно себя изучить. 
А единственный способ само-

познания – проводить время в 
одиночестве во свете Истины. 
По этому поводу Библия ре-
комендует: «Вникай в себя и 
в учение; занимайся сим пос-

тоянно: ибо, так поступая, 
и себя спасешь и слушающих 
тебя». Если человек регуляр-
но проводит время наедине с 
собой, то становится цельным, 
способным думать творчески, 
фокусировать своё внимание 
на самом важном и аккуму-
лировать силы, необходимые 
для общения с окружающими. 
В этом контексте становится 
понятным желание публичных 
людей проводить определен-
ное время в одиночестве. 

Уединение, естественно 
в пределах разумного, всег-
да благотворно сказывает-
ся на наших душах, принося 
внутреннее умиротворение. 
Пребывая в тишине, не от-
влекаясь на сторонние раз-
дражители, созерцая красоты 
природы или сосредотачи-
вая свое внимание на духов-
ном начале, человек созида-

С О Т В О Р Е Н И Е  И Л И  Э В О Л Ю Ц И Я
Эволюционисты утверждают, что 

вещество, из которого возникла Все-
ленная, якобы появилось около 20 
миллиардов лет назад из одной точки в 
результате так называемого «большо-
го взрыва». Но откуда взялось данное 
вещество и почему оно взорвалось? 
Закон сохранения энергии в данном 
случае ставит неудобные вопросы сто-
ронникам эволюции. Ответ типа «ну, 
это было так давно…» звучит как-то 
неубедительно. Теория сотворения ут-
верждает, что «в начале Бог сотворил 
небо и землю». По Библии, как самому 
достоверному источнику информации 
о творении, можно вычислить возраст 
земли. Суммируя количество про-
житых каждым поколением лет – от 
Адама до Ноя – делаем вывод, что все-
мирный потоп произошел через 1600 
лет после сотворения. Затем от Ноя до 
Иисуса Христа прошло еще 2400 лет. 
И после Рождества Христова – 2000 
лет. Сосчитав, получим достоверный 
возраст Земли – примерно 6000 лет. 

Множество фактов и астрономи-
ческих наблюдений говорят в пользу 
такого заключения. Ученые, например, 
вычислили, что скорость накопления 
космической пыли на Луне составляет 
около 2 сантиметров за 10 тысяч лет. 
Поэтому предполагали, что на спутни-

?

БЕЗДУМЬЕ – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕроздуми

ется. При этом происходит 
естественное очищение от 
разного рода негативной ин-
формации, переживаний, не     у-
дов летворенности. Особенно 
эффективно время, прове-
денное в так называемой тай-
ной комнате в молитвенном 
общении с Богом. Потому, что 
только Создатель посыла-
ет своему творению мудрые 
и благие мысли. Через века 
призывая Свое заблудшее ча-
до, Он говорит: «Ко Мне обра-
титесь, и будете спасены, 
все концы земли, ибо я Бог, и 
нет иного!» И как хорошо бы-
вает тому человеку, который, 
устав от бесконечного пото-
ка агрессии, выплескиваемой 
с телеэкранов, уединяется и 
склоняет колени перед Богом.

Василий КНЫШ,
 г.Ванкувер, США


