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

ЯКЩО ПОДИВИШСЯ НА СВІТ – БУДЕШ ХВИЛЮВАТИСЯ. ЯКЩО ЗАГЛИБИШСЯ В СЕБЕ 
– ВПАДЕШ У ДЕПРЕСІЮ. ЯКЩО ПОДИВИШСЯ НА БОГА – ЗНАЙДЕШ СПОКІЙ ДУШІ

“Отож, відкинувши часи незнання, Бог нині 
наказує усім людям повсюди покаятися!”

Дії 17:30 

ІСУС ХРИСТОС ЗМІНИВ 
МЕНЕ ЗСЕРЕДИНИ

Олександр Мельник не з чужих слів знає, що 
таке залежність від алкоголю. У його 27 років йому 
не було чого доброго згадати про своє життя. Це 
тепер він щасливий, усміхнений та життєрадісний 
чоловік, батько п’яти дітей, служитель церкви. У 
нього є власний будинок і автомобіль. Але був час, 
коли про це все міг тільки мріяти…

Читайте далі стор. 2

ЗМІСТ МОГО ЖИТТЯ
Андрій із тих дітей, за яким «колонія плаче» 

ще з дитинства. Батько – алкоголік, а мама, щоб 
вижити, працювала в три зміни, через це майже 
весь свій час хлопчик проводив на вулиці. Курити 
Андрійко почав ще в дитячому садочку, а в 13-ть 
уже попробував героїн та інші наркотики. 

Читайте далі стор. 4

ЯКОГО ЗНАЧЕННЯ ВИ 
НАДАЄТЕ СНАМ? 

Чи здійснювалися вони у вашому житті? Чи ви 
погодитеся з тим, що зміст снів буває різним, а 
інколи й таким, про який ми не хочемо говорити. 
Природно, що коли ми цілий день сапали буряки, 
то в сновидінні будемо бачити саме грядки з 
ними. Або ж якщо маємо страх перед певними 
ситуаціями чи людьми, то в наших снах періодично 
з’являтимуться саме ці обставини та особи. Усе 
це пояснюється особливістю мозку, який працює 
цілодобово. А що ви думаєте про сни від Бога? Як 
зрозуміти: від Бога сон чи ні?

Читайте далі стор. 3

Ми часто ставимо це питання 
собі та в розмові з кимось так 
само ділимося нашими труд-
нощами й часто нарікаємо на 
життя і зазвичай (якщо не завж-
ди) шукаємо винуватцем наших 
невдач когось іншого. 

ХТО Ж ВИНУВАТИЙ? На 
кого і на що нарікати, кого 
оскаржувати?

Чітко на це питання дає 
відповідь Біблія.

«ЧОГО Ж НАРІКАЄ ЛЮДИНА 
ЖИВА? Нехай скаржиться ко-
жен на гріх свій» (Плач Єремії 3:39). 
Біблія чудова ще й тим, що одразу 
чітко дає відповідь і показує вихід 
зі скрутної ситуації. Тобі погано 
живеться? Хто цей злодій, який 
призвів до такого розвалу в 
країні, в сім’ї, в моєму здоров’ї, 
моєму житті? Не шукай десь, 
поглянь на себе. Ми, як клітини 
тіла, складаємо усю державу, 
населення усієї землі, і побічно чи 
прямо маємо певне сполучення 
один з одним… Кожен з нас 
відповідальний як за себе, так і за 
все, що навколо нас діється.

З ЧОГО ПОЧАТИ?
ПОЧНІМО З СЕБЕ. Винуватий 

я, а не хтось інший. Від праотців 
Адама і Єви пішла погана звичка 
шукати винуватців у комусь. 
Згрішив Адам, не покаявся, а 
вказав на жінку, що ось жінка дала 
йому скуштувати заборонений 
плід. А він невинний… «Жінко, а ти 

що скажеш?» «І я невинна, Боже. 
Змій мене звабив». Щось подібне 
простежується до сьогодні в 
стосунках – в родині, між сусідами, 
в державі, і між країнами. Тобто в 
сім’ї чоловік шукає винним когось 
– ну, наприклад жінку. Ми маємо 
сусідів, і звичайно ти правий – 
винуватий твій злий сусід. Той 
же «злий» сусід навпаки вважає 
винним саме тебе. В нашій 
країні добре б жилося, якби не 
та сусідня держава… І такий 
колообіг здається безперервним. 
Хто розірве це замкнуте коло? 
ЯКЩО НЕ ТИ, ТО ХТО?

А почати треба з рекомендацій 
Слова Божого. А що воно каже?

НЕХАЙ СКАРЖИТЬСЯ КОЖЕН 
НА ГРІХ СВІЙ. Що це значить? 
Визнай свої провини та гріхи 
перед Богом. Почни жити згідно 
зі Словом Божим. Усі біди, аварії 
на дорогах твого життя через 
недотримання Конституції з Неба. 
Ця конституція – Слово Боже, яке 
передане нам на сторінках Біблії. 
Основний закон з цієї конституції 
прописаний людям в Новому 
Завіті (Євангеліях).

«Пошукаймо доріг своїх 
та дослідимо, і вернімось 
до Господа! Піднімемо своє 
серце та руки до Бога на небі!» 
Покаятися в гріхах – це не просто 
визнати свої гріхи, а потрібно 
повернутися до Господа та Його 
Слова у своїх вчинках, почати 
жити по-новому!

Одного разу євреї, з якими Бог 
мав справу (і досі має) зрозуміли, 
що всі їхні біди через їхні прогріхи, 
непослух Богові. Вони сказали: 
«Злочини наші та гріхи наші на 
нас; і ЧЕРЕЗ НИХ МИ ГИНЕМО: 
то як же ми можемо жити?» 
(Ієзекіїль, 33:10). Інший переклад 
дає ще таке словосполучення: 
МИ ЧАХНЕМО В ГРІХАХ СВОЇХ.

Нам погано через те, що ми 
робимо головний гріх: не віримо 
Богові і Спасителеві Ісусу Христу. 
Тож ми віримо!!! Та чому ж не 
виконуємо Божих постанов? Люди 
хочуть жити так, як заманеться їм, 
як ті наркомани, хочуть ловити 
кайф від наркотиків і при тому 
бути здоровими. Так не буває – 
заплата прийде неодмінно. Ми 
не загинули тільки через те, що 
Бог виявляє Своє милосердя 
землянам і стримує гнів…

Дехто пускається до повного 
безумства: у своїх нещастях, 
війнах, хворобах, бідах, смертях 
безневинних звинувачує Бога. 
Куди, мовляв, дивиться Бог. 
Правильно треба ставити пи-
тання так: КУДИ ДИВЛЮСЯ Я? 
А Бог дивиться правильно. Він 
споглядає на нас і вдається в усі 
справи людей, і хоче побачити: 
ЧИ Є РОЗУМНА ЛЮДИНА, ЯКА 
БОГА ШУКАЄ?

Ми добровільно обрали гріх, 
непослух Богові та Його Слову, 
і натомість чекаємо привільного 
життя, в здоров’ї, достатку. Так не 
буває.

ЯК НАМ ЖИТИ ДАЛІ?

ЖИВА НАДІЯ 
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ!

Продовження на стор. 3



2 стор.                                                                      Християнська газета «Жива надія»                     Червень - серпень 2021 р., №108   

Не вірте брехні, що Бог забув про вас, якщо 
опиняєтеся у важких життєвих обставинах. У Бога 
є на це свої причини. Не приписуйте сатані своїх 
труднощів! Він нічого не може зробити вам всупе-
реч волі Всевишнього. Господь же використовує 
страждання, щоб досягти своєї мети у вашому 
житті. У пустелі ви позбавлені всього. Ваш розум 
може заповнювати обман, нібито Богу байдуже, 
що з вами відбувається. Але це не так! За таких 
обставин ви нарешті починаєте усвідомлювати 
свою повну залежність від Нього.

Одного разу вночі батька розбудив пронизливий 
крик болю його трирічного синочка. Відразу 
зрозумівши, що справа серйозна, він повіз його 
до лікарні. У відділенні невідкладної допомоги 
черговий лікар встановив діагноз: непрохідність 
кишківника. Було потрібне очищення за допомогою 
катетера.

Батько здригнувся від однієї думки про це. 
Після того, як його переконали, що інших варіантів 
лікування немає, він поклав дитину на операційний 
стіл.

Коли почалася страшна процедура, син 
спробував встати. «Ви повинні тримати його», – 

сказав лікар батькові. Схилившись над малюком,  
той сильно притиснув його до столу, щоб він не міг 
звестися. Син заридав, істерично скрикуючи: «Тату, 
зупини його! Тату, будь ласка! Зупини його! Зупини!» 
А потім настала мить тимчасового відключення 
емоцій – один з тих стоп-кадрів, які ви не зможете 
забути все своє життя.

Син перестав плакати, глянув батькові просто у 
вічі та з жахом запитав: «Тату, чому ти не зупиниш 
його?!» Як пояснити трирічній дитині, що це просто 
необхідно? Чи можна змусити її дитячий розум 
зрозуміти, що для цього болю є вагомі причини? 
Батько не міг відповісти, оскільки син не зрозумів 
би його. Батько теж заплакав, а потім притулився 
до нього, обіймаючи його і притискаючи до себе й 
одночасно – до столу. «Все добре, синку. Тато з 
тобою. Ти повинен вірити мені. Це необхідно. 
Це для твого ж блага. Я буду тримати тебе, поки 
все не закінчиться».

Можливо у вашому житті був не один випадок, 
коли ви волали до Небесного Отця: «Припини 

це! Припини це! Ну, чому ж Ти не припиняєш?!» 
Чи не траплялося з вами такого? Можливо, ви 
переживаєте такий період саме зараз: обставини 
здаються безглуздими, а Бог – далеким. Це не так. 
Ви – на операційному столі, але Він тримає вас в 
обіймах! Йому не приносять задоволення ваші 
страждання, однак для вашого ж блага Він буде 
тримати вас там стільки, скільки потрібно. Будьте 
певні, що ваш біль не триватиме ані на хвилину 
більше, ніж це необхідно.

БОГ БЛИЗЬКО! ВІН ТРИМАЄ ВАС В ОБІЙМАХ!

ТИ ГОВОРИШ:    БОГ  ГОВОРИТЬ:
ЦЕ НЕМОЖЛИВО

Я ВТОМИВСЯ

МЕНЕ НІХТО
НЕ ЛЮБИТЬ

НЕ МОЖУ СОБІ 
ПРОБАЧИТИ

НЕ СПРАВЛЯЮСЯ

Я БОЮСЯ

Я САМОТНІЙ

«Він же відповів: «Неможливе 
людям, можливе для Бога!» Луки 
18:27

«Прийдіть до Мене всі знеможені і 
обтяжені, і Я заспокою вас! Візьміть 
ярмо Моє на себе і навчіться від 
Мене, бо Я лагідний і покірливий 
серцем, і знайдете спокій душам 
вашим» Матвія 11:28-29

«Бо так Бог полюбив світ, що віддав 
Сина Свого Єдинородного, щоб 
кожен, віруючий у Нього, не загинув, 
а мав життя вічне» Івана 3:16
«Отже, нема тепер ніякого 
осудження тим, котрі в Христі Ісусі 
живуть не за плоттю, а за духом» 
Римлян 8:1
«А Бог спроможний всякою благо-
даттю збагатити вас, щоб ви, 
завжди і в усьому, маючи достаток, 
були багаті на всяке добре діло» 2 
Коринтян 9:8
«Не бійся, бо Я тебе викупив, 
прикликав тебе твоїм ім’ям, ти – 
Мій!» Ісаї 43:1
«І ось Я з вами повсякденно, аж до 
кінця віку!» Матвія 28:20

Народився Олександр у селі Липини, 
що на Волині. Його мама відвідувала 
зібрання місцевих християн, молилася 
за свою сім’ю й намагалася виховувати 
сина в Божій любові. А батько мав 
неабияку тягу до спиртного. «Скільки 
я пам’ятаю свого батька, – згадує 
Олександр, – він випивав. А мама 
стала відвідувати церкву, коли мені 
було 10 років. Вона брала мене з 
собою. Але невдовзі я зблизився 
з друзями, які курили, пробували 
спиртне (і я разом із ними). Закінчивши 
училище за спеціальністю муляра, 

одразу пішов на роботу, працював у 
різних бригадах. Регулярно випивати 
став з 16 років – і з часом все більше 
втягувався». 

Тоді юнак навіть і не замислювався 
над тим, що вживання алкоголю в 
такому ранньому віці зробить його 
рабом гріха. Хлопець виростав, але 
подолати це рабство був безсилий. 
Він дедалі сильніше занурювався в 
болото алкоголізму. Друзі по чарці 
стали центром життя юнака. Без 
спиртних напоїв та алкоголю ні він, 
ні його товариші не уявляли своїх 
молодих років.

«Після повернення з армії одного 
разу я спіймав себе на думці, що за 
пів року лише один день не випивав. 
Щодня були друзі, весела компанія 
і, звичайно, випивка. Я ніде довго не 
міг утриматися на роботі, бо ті, хто 
випиває, то біди якоїсь нароблять, то 
на роботу не виходять, то не здатні 
добре працювати. І мене постійно 
звільняли, я часто міняв місце 
роботи».

Закохавшись у Лілію, Олександр 
став майстерно приховувати свою 
залежність, був уважним до дівчини, 
турботливим. І в 1994 році закохані 
вирішили поєднати свої долі. Як 
і кожна дівчина, Ліля мріяла про 
щасливе сімейне життя. Виходячи 
заміж, вона навіть і гадки не мала, на 
що перетвориться її дівоча мрія.

Ось що Олександр розповідає про 
той період: «Уже після одруження, 

протримавшись певний час, знову став 
випивати. Було таке, що по декілька 
днів не приходив додому. Ходив по 
хатах, де збираються п’яниці, і там із 
ними й випивав, і ночував… Дружина 
часто кричала на мене, і я розумів, що 
вона права, але нічого не міг вдіяти». 
Не раз у серці він щиро розкаювався і 
хотів змінитися… 

Лілія дедалі більше розчаровувалася 
в чоловікові. Пристрасть до алкоголю 
не давала Олександрові заробляти. 
Жінка змушена була їздити на 
заробітки й не раз планувала, що, 
повернувшись додому, одразу ж 
розлучиться, бо так далі жити було 
нестерпно. Але щось її стримувало.

«Якось жінка була в Москві, а мене 
залишила з маленьким сином удома, 
– згадує Олександр із болем. – Але я 
не глядів сина, залишав його самого. І 
моя мама змушена була звільнитися з 
роботи, щоб доглядати малюка. Вона 
постійно молилася за мене протягом 
17 років, аж поки я не прийшов до 
Бога. Сталось це так. Тоді я чотири дні 
безпробудно пив і не ночував удома. 
Зрештою, треба було йти додому, але 
я не хотів повернутися туди п’яним, 
тому зайшов до одного знайомого 
відіспатися. Прокинувся посеред 
ночі. Став згадувати своє життя. Мені 
було 27 років, а я не мав чого доброго 
згадати. Практично все зводилося до 
випивки, сварки, бійки. І я заплакав, 
відчуваючи себе неспроможним щось 
змінити, усвідомив, що став рабом 

гріха – і сам від нього не звільнюся».
Чоловік сповз із ліжка і, ставши на 

коліна, став молитися: «О, Боже, 
допоможи мені. Я так більше не 
можу!» І коли встав із колін, то відчув, 
що на душі стало легко, немовби з неї 
спав якийсь тягар. Ця молитва була 
короткою, але це кричало серце, а не 
розум.

І Бог не міг не звернути увагу на 
молитву Олександра. Господь почув 
чоловіка і став змінювати його життя.

25 травня 1997 року Олександр 
прийшов на зібрання й щиро покаявся 
у своїх гріхах. «Навіть якби всі друзі 
разом прийшли й відмовляли мене, 
– переконаний чоловік, – я б їх не 
послухав, бо це рішення прийшло 
в моє серце від Самого Бога. Саме 
Він вклав у моє серце неймовірне 
прагнення відмовитися від гріха, 
покинути все й розпочати нове 
життя. З покаянням у серце прийшла 
неймовірна радість, якої я до того 
ніколи не переживав. Я відчув, що Ісус 
Христос реальний, і Він змінює життя. 
Покаявшись перед Богом, я отримав 
повне звільнення від алкогольної 
залежності. Я не думав, що Бог може 
так зробити, але я вмить став іншою 
людиною всередині й реально відчув 
це». 

Тепер Олександр упевнений, що 
Бог, як ніхто інший, турбується про 
щасливу долю людини. Треба лише 
щиро звернутися до Нього.

Олександр Мельник: «Я реально відчув, як 
Ісус Христос змінив мене зсередини...»



Господь одного разу повелів 
Своєму слузі пророку Єзекіїлю 
сказати людям такі слова: «Живу 
Я, говорить Господь Бог, не хочу 
смерті грішника, але щоб грішник 
ухилився від (злого) шляху свого 
і живий був. Відверніться од 
недобрих шляхів ваших; для чого 
помирати вам..?»

«Не віддавайся гріху і не будь 
безумним: навіщо тобі помирати 
не у свій час?» (Екл.7:17).

Люди нещадно нищать своє 
здоров’я, екологію навколо, бук-
вально один перед одним змага-
ються і вишукують нові способи як би 
ефективніше знищити одне одного 

(хоч би взяти оцей коронавірус, який, як 
схильні вважати більшість фахівців, вийшов 
з лабораторії) і натомість проголошують 
лозунги, що хочуть жити краще. Тож 
зупиніться у своєму безумстві! – 
закликає нас Любов.

БОГ Є ЛЮБОВ. Христос за нас 
страждав, заплатив високу ціну 
за наші гріхи і переступи, нащо ти 
продовжуєш далі жити в невірстві, 
гріхах? Вийди з в’язниці свого не-
вігластва, твоя темниця давно 
відкрита Любов’ю з Неба. Тільки 
крок віри ти повинен зробити сам, 
або хоча б приклич Ісуса Христа у 
своє життя. Він тебе понесе на руках, 
якщо ти самотужки не в силі вийти 
з в’язниці. Вийди на світло Божої 
правди й освітить тебе Господь.

ЛЮДИ, ЩЕ БОЖИЙ ЗАКЛИК 
ЛУНАЄ. РЯТУЙТЕСЯ ВІД 

БЕЗУМСТВА, ЗВІЛЬНЯЙТЕСЯ З 
КАЙДАНІВ ГРІХА І НЕВІРСТВА!

На початку Свого земного 
служіння людям Ісус Христос ска-
зав такі слова: «Дух Господній 
на Мені; бо Він помазав Мене 
благовістити вбогим і послав 
Мене зцілювати пригнічених 
серцем, проповідувати поло-
неним звільнення, сліпим – 
прозріння, відпускати на волю 
змучених. Проповідувати літо 
Господнє, сприятливе» (Євангеліє 
від Луки, 4:18).

Завіряю вас, що ще це літо 
Бог продовжує зі Своєї любові 
й милосердя. Але всі ознаки 
гучноголосо кричать, що скоро 
сприятливий час скінчиться. І може 
бути навіки пізно. ТОМУ СЬОГОДНІ 
ПРИЙДИ ДО ХРИСТА, СЬОГОДНІ 
ПОКАЙСЯ В ГРІХАХ. Сьогодні дай 
обітницю Богові жити по-новому, 
так, як вчить і заповідає в Євангелії 
Ісус Христос.

Геннадій АНДРОСОВ
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Подружжя Юрія та Надії Сидорчуків із села 
Тростянка (Рожищенський р-н, Волинь) знає, як 
відрізнити сон, що від Бога, і сон, що від суєти. 
П’ять років тому в їхньому житті справдився сон, 
який, як вони вважають, був від Бога. «Чому?» 
– скажете ви. Усе просто. Те, що дружині Юрія 
приснилося, згодом вона побачила наяву (і це без 
перебільшення). На думку Надії, Бог попереджував 
їх про випробування, яке відбулося через декілька 
днів після сновидіння.

Переступивши поріг дому сім’ї Сидорчуків, 
потрапляємо в атмосферу дитячого сміху, веселощів 
та обіймів. Для Юрія та Надії – це звичні умови, з 
якими вони стикаються щодня вже впродовж 17 
років шлюбу. За цей час у них народилося 9 дітей – 5 
хлопчиків та 4 дівчинки. І для них вони найбільший 
скарб у житті. «Це найбільше щастя, я так розумію. 
Є для кого жити... Усе життя я віддаю їм, що можу, 
стараюся для них зробити, щоб їм було добре. 
Діти – нагорода від Бога, Його благословення!» – 
розповідає Надія.

Окрім розваг та веселощів, у цій сім’ї є ще й 
правила. Виконувати їх – це гарантія благословення 
кожному членові родини впродовж дня. Зміст правил: 
щоранку всі діти повинні помолитися, а старші 
доньки ще й мають прочитати декілька розділів 
Біблії. П’ятнадцятирічна Вікторія під час спілкування 
поділилася, що тато радить їй вранці перед тим, як 
іти до школи, читати Біблію, адже це допоможе їй 
із викликами дня. Дівчина намагається практикувати 
настанови батька – і бачить благословення в 
повсякденному житті.

Також Юрій та Надія намагаються бути для дітей 
не лише батьками та наставниками, але й друзями, 
з якими можна поговорити про все на світі. Довіра 
– риса, яку подружжя виховує перш за все в собі, 
а також у синах та доньках. Ось як говорить про це 
глава сімейства: «Джерелом мудрості й сили для 
нас з дружиною є Бог і Його Слово. Кожного дня 
ми потребуємо Божих порад у стосунках із дітьми, 
щоб не дратувати їх, щоб вони були відкритими 
й розповідали все не друзям, а нам. Для цього ми 

створюємо відповідні умови спілкування як 
удома, так і під час пікніку в лісі чи подорожі. 
Діти радяться з нами й запитують, як вчинити 
в тій чи іншій ситуації». А Вікторія додала: «З 
мамою дуже часто розмовляю як з подругою. 
Можу їй все довірити, вона все про мене 
знає і завжди дасть мудру пораду». До того 
ж старша шістнадцятирічна дочка Зіна бере 
приклад з мами як із домогосподарки, яка 
відмінно справляється з хатніми турботами. 
Кожна дитина – це маленький всесвіт зі своїми 
бажаннями та мріями, а тому подружжя 
Сидорчуків намагається дати дітям все згідно 
з їхніми потребами в межах розумного.

Але 5 років тому серця дружини та дітей по-
особливому билися в одному молитовному 
ритмі за право Юрія на життя. Чоловік опинився 
в смертельній ситуації. А все почалося зі сну, 
що напередодні приснився Надії – дружині 

глави сімейства Сидорчуків. Зауважимо, що сам 
Юрій байдуже відреагував на сон дружини. Чоловік 
і гадки не мав, що рівно через 4 дні він здійсниться 
в його житті.

«Сниться мені, що я їду в автобусі, а попереду 
нього на авто їде мій чоловік. Він повертає вбік, 
і я чую від людей у салоні, що сталася аварія. Я 
виходжу з автобуса й бачу, що наш автомобіль 
повністю розбитий», – пригадує дружина Юрія. Сон 
приснився Надії 4 грудня 2014 року, а здійснився – 8 
грудня.

Впродовж чотирьох днів Юрій, як і в попередні 
роки, був досить обережним на дорозі. Він 
вважає, що християнин повинен бути прикладом 
усюди, зокрема, не перевищувати швидкості та 
не порушувати заборон під час руху автомобілем. 
Проте це не врятувало чоловіка від автоаварії, 
яка сталася не з його вини. Аварія відбулася в 
селі Милуші Луцького району в той час, коли Юрій 
після всіх денних клопотів їхав додому. «Я виїхав 
із Луцька, дружина телефонувала, запрошувала 
на вечерю, а я запевняв її, що через 15-20 хвилин 
буду вдома. Але вже через 10 хвилин машина була 
вщент розбита. Дорога була дуже слизька, і всі 
їхали обережно. Раптом назустріч мені виїхав бус 
на великій швидкості. Вже не було куди діватися ні 
мені, ні водієві того авто – відбулося зіткнення».

Юрій самотужки вибрався з машини. Стікаючи 
кров’ю в кюветі, чоловік чекав на допомогу. Він не 
наважувався дзвонити дружині й розповідати про 
те, що з ним сталося. Усе ж таки Надія тривожила 
чоловіка телефонними дзвінками, оскільки Юрій не 
приїхав у визначений час. Саме тоді він передзвонив 
і все їй розказав. Що було далі? Діти вдома впали на 
коліна, благаючи в Бога милості для батька, а Надія 
вирушила на місце ДТП. Жінка була здивована тим, 
що картина, яку вона побачила, була точнісінько 
такою, як у сні. У цей момент вона зрозуміла, що все 
ж таки сон був від Бога.

Юрій чудом залишився живим, попри те, що 
лікарі не давали жодних гарантій на життя. З їхніх 
слів, черевна порожнина чоловіка була настільки 
пошкодженою, що надії на життя 1%. Дорогі ліки 
та знеболювальні препарати не давали бажаних 

результатів, а тому Юрій готовий був попрощатися 
з життям. У моменти сильного болю він благав 
дружину припинити молитви за нього: «Дружина 
приходила в лікарню – турбувалася про мене. Був 
такий нестерпний біль, що я просив її відпустити 
мене. Мені вже небо було ближче, аніж земля. 
Я повторював їй, щоб вона не тримала мене, бо 
якщо я знову повернуся в цей біль, то не витримаю. 
Тоді дружина виходила з палати й просто плакала. 
Коли про це говорю, то знову все постає перед 
очима (плаче)». Надія не здавалася в боротьбі 
за право Юрія на життя – вона, діти, рідні, друзі 
та церкви ревно молилися за його одужання. І що 
найголовніше – він відчував дію цих молитов на собі, 
адже були моменти, коли біль вщухав і не потрібно 
було вводити знеболювальне.

Окрім цього, переживань додавало й те, що Надія 
на момент випробування була на четвертому місяці 
вагітності – подружжя очікувало сьому дитину. Їй 
доводилося постійно перебувати в лікарні біля 
хворого чоловіка. Жінка черпала сили в Бога. Вона 
сказала: «Я була вагітною на 4-му місяці, коли 
трапилася ця аварія, то ж просила в Бога, щоб Він 
благословив моє дитятко, щоб воно було здоровим, 
щоб я його виносила й усе було добре під час його 
народження. І найбільше, що я хотіла, щоб Юра був 
тоді поруч!» Це дивовижно – Юрій був присутній 
на пологах дружини. Бог здійснив бажання Надії, із 
неможливого зробив можливе.

За шість місяців після аварії Юрій повністю одужав. 
Сьогодні, дивлячись на енергійного, здорового й 
усміхненого чоловіка, важко уявити, що п’ять років 
тому йому не давали гарантій на життя. Впродовж 
перебування в лікарні зі здоров’ям Юрія відбувалися 
дивні речі, які, на думку чоловіка, Бог здійснював 
саме через молитви: «Я зрозумів, що є Той біля мене, 
Який дає життя, Який не поставив крапки, як лікарі! 
Перевели мене в друге відділення. Лікар сказав, що 
потрібно зробити ще одну операцію, тому направив 
мене на УЗД. Під час медогляду в мене не виявили 
згустків крові, які потрібно було видалити. Хірург був 
здивований, адже він бачив їх під час попереднього 
хірургічного втручання. Мені вдруге було зроблено 
УЗД – і знову підтвердилося, що зі мною все гаразд. 
Я сказав лікареві, що він зробив усе що міг, а Бог все 
це довершив!»

Опісля цього випадку Юрію не робили жодної 
операції. Чоловіка виписали з лікарні додому, але 
йому довелося пересуватися на візку та милицях. Він 
слізно просив у Бога повного зцілення й можливості 
ходити своїми ногами. Так і сталося! Сьогодні сім’я 
Сидорчуків радіє, що Бог почув їхні молитви й зберіг 
життя чоловіка та батька. Випробування аварією 
стало для подружжя цінним уроком від Бога: «Ця 
ситуація дуже нас зблизила! Ми стали розуміти 
краще Боже Слово, у якому є такі слова: «Ваші 
думки – не Мої це думки». Ми стали більше довіряти 
Богові, адже все, що відбувається в житті людини, їй 
на благо. Ця подія трапилася тільки для того, щоб ми 
стали сильніші, дружніші та йшли далі за Ним».

«Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не 
бачить того: у сні, у видінні нічному, коли міцний 
сон на людей нападає» (Йов 33:14-15).

Галина ФУРМАН

СОН ВІД БОГА

Закінчення, початок на стор. 1

ЯК НАМ 
ЖИТИ ДАЛІ?

«А слово Господнє 
перебуває вічно! 
А це те слово, яке 
сповіщене вам у 

Євангелії!»
1Петра 1:22



«ГОСУДАРСТВЕННОЕ – 
ЗНАЧИТ МОЁ!» Саме такий 
текст побачив на одній із 
фотографій плакату з часів 
СРСР, який досі зберігся на 
руїнах Прип’яті. І подумав, що 
цей текст народ розумів по 
своєму, докорінно не так, як 
очільники КПРС. 

Пам’ятаю, як колишній мій 
сусід зі смутком скаржився 
мені одного дня: «Сьогодні 
день не вдався – нічого з 
роботи не приніс!»

Іде чоловік, бачить дошка 
на дорозі лежить, міркує собі 
так: «Треба забрати, а то 
хтось поцупить».

Пам’ятаю своїх батьків, то 
мій батько тяжко працював 
на м’ясокомбінаті бійцем 
худоби від самої юності (на 
одному місці аж до пенсії). Я 
до нього на роботу не любив 
приходити, коли ж заходив 
на хвилинку по дорученню 
мами, то затуляв носа від 
різких запахів, що вражали 
мій тендітний нюх. Особливо 
тяжкий сморід стояв в цеху, 
де патрали птицю. Як там 
жінки витримували цілу 
зміну? Зате кожен працівник 
комбінату намагався ком-
пенсувати свою тяжку працю 
куснем м’яса, курочкою чи 
качкою...

А якщо подумати серйозно, 
то мої батьки працювали 
фактично задарма, тому що 

заробітну платню майже не 
витрачали, а складали на 
«сберкнижку», а потім оті 
так би мовити заощадження 
привласнила (чи вкрала?) 
держава. Вийшов великий 
парадокс: жителі СРСР крали 
в держави, а держава врешті 
по крупному обікрала майже 
кожного її жителя. 

Моя бабця вчила мене 
так: гріх – вкрасти у сусіда 
(дядька), а «казьонне» взя-
ти не гріх. Напевно таке 
розуміння було у всіх жителів 
СРСР, і в часи так званої 
незалежності України ще 
залишилося, на превеликий 
жаль, в поняттях декотрих 
людей. А в тім простий народ 
що може поцупити, коли 
господар, на якого він працює, 
той самий «дядько» і через 
відеокамери пильно стежить 
за кожним кроком найманого 
працівника?

Раніше я міг на роботі 
набрати додому відро со-
лярки прямо з цистерни, яка 
відкритою стояла на подвір’ї 
підсобного господарства, де 
працював. Де така цистерна 
нині? Раніше металолом 
купами скидали самоскиди 
прямо на смітники, тепер же 
аматори з металошукачами 
видлубують з землі метал – 
буквально до ржавого цвяха... 
Усі смітники і звалища пере-
лопатили. 

Каже дехто: «Колись був 
час, а тепер мгновєнья». Та 
ні, у мене немає ностальгії 
за минулим, хіба що за 
юними роками, безтурботним 
дитинством, тодішньою при-
родою, водними джерелами, 
які в нашій місцевості де-
сятками били прямо з землі… 
В дитинстві та юності я 
жив у місті, що на півночі 
Сумщини. А тепер ті джерела 
вичерпалися, висохли, за-
мулилися...

Та натомість для мене 
відкрилося інше Джерело. 
О, якби не це Джерело, то 
життя взагалі було би повним 
смутку та безнадії, без змісту, 
без просвіту, печальним, 
понурим, безрадісним… Мені 
дружина каже, що ти або ж 
спився, або в тюрмі сидів… 
Я ж за себе кажу більше: я 
би й не жив вже, якби не 
Христос.

Коли прийшов Бог в моє 
життя, то Конституцією мого 
щоденного життя стало 
Слово Боже, Євангеліє 
Господа і Спасителя Ісуса 
Христа. Слава Богу, що 
тепер моя совість керується  
не поняттями радянського 
соціуму, а Духом Святим 
і Словом Божим: «ХТО 
КРАВ, НЕХАЙ БІЛЬШЕ 
НЕ КРАДЕ...» (читайте Новий 
Завіт, послання апостола Павла 
до Єфесян, 4:28).

Можливо й нині хтось, 
тягнучи з роботи не своє, 
промовляє по декілька раз 
молитву «Отче наш», щоб 
все обійшлося без перешкод? 
Таким колись був я, у чому 
каявся перед Богом і навіть 
зустрівши свого колишнього 
начальника по будові, приз-
нався, що, мовляв, так і так… 
Каюся… Він так усміхнувся, 
поплескав мене по плечі й 
сказав, мовляв, заспокойся, 
всі ми такими були…

Не приховаю, коли я прий-
шов до Бога в покаянні, то був 
момент переживання: як я 
буду жити далі? Тож нічого не 
можна вкрасти! Досі побутує 
приказка в народі України, що 
чесно прожити неможливо. 
Особливо в тих, хто має свій 
бізнес. Неодноразово чув пе-
реживання самотніх бабусь з 
села, які увірували в живого 
Бога, як вони будуть тепер 
вести господарство, якщо 
всі розрахунки в селі через 
пляшку самогонки.

Але Бог піклується за Своїх 
дітей і більше того скажу, що 
я не став біднішим навіть 
матеріально, а навпаки... Бог 
все дає необхідне для життя. 
Понад це: є що вділити й 
нужденним! Слава Богу!

Справді, я не став біз-
несменом, втратив при-
буткову роботу зі світських 
міркувань (працював на-
чальником середньої ланки 
у лісгоспі, старшим над 
лісниками в місцевості, де 
не було газу). Коли мені було 
усього 21, то мене люди 
старшого віку по «батюшкє 
вєлічалі».

Натомість Бог дав знач-
но більше, незрівнянно 
більше...

Сьогодні життєві обставини 
(хоч би ця пандемія) по-
казують, що життя людини не 
залежить від матеріальних 
статків. Ось чую раз по раз 
новини, що стільки-то людей 
померло від ускладнень ко-
ронавірусу! І серед покійних 
часто фігурують і люди з 
великими статками та мож-
ливостями...

Як тільки я увірував, то 
працював простим сторожем 
на будівництві. Здавали 
багатоповерхівку. Зі мною ці-
лодобово чергували колишні 
афганці, які відстоювали 
для себе обіцяні владою 

квартири в новобудові. То я 
мав можливість їм свідчити 
про Ісуса Христа. Один мене 
прискіпливо запитував: «Так 
ти тепер смерті не боїшся?» 
Я відповідав: «Не боюсь!» 
Упевнений, що він мені 
вірив. Можливо зараз мені 
більше доходить чому саме 
це питання лунало з уст 
афганця, що пройшов пекло 
Кандагару.

Ті афганці квартири від-
стояли. А чи хто з них прийняв 
Господа й Спасителя Ісуса 
Христа? Не знаю. Але знаю 
точно, що кожного з нас 
охороняє милосердя Боже. 
Кожна душа живе Божою 
милістю та любов’ю. Навіть 
та, що не вірить і досі зухвало 
відкидає Його любов.

«ТОМУ ТО, КОЛИ 
ХТО В ХРИСТІ, ТОЙ 
СТВОРІННЯ НОВЕ, 

СТАРОДАВНЄ 
МИНУЛО, ОТО 

СТАЛОСЬ НОВЕ!» 

2Кор.5:17

Безмежно дякую Богові, 
що тепер оці слова апостола 
Павла стали щоденною 
практикою й мого життя. 
«Усе ж від Бога, що нас 
примирив із Собою Ісу-
сом Христом і дав нам 
служіння примирення, бо 
Бог у Христі примирив 
світ із Собою Самим, не 
зважавши на їхні провини, 
і поклав у нас слово при-
мирення. ОЦЕ МИ ЯК 
ПОСЛИ ЗАМІСТЬ ХРИСТА, 
НІБИ БОГ БЛАГАЄ ЧЕРЕЗ 
НАС, БЛАГАЄМО ЗАМІСТЬ 
ХРИСТА: ПРИМИРІТЬСЯ З 
БОГОМ!» (2Кор.5:18-20).  

Петро Українець
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У багатьох дітей нема іншого 
вибору, у них один шлях – на вулицю.

Я був подарований сам собі. Курити 
розпочав ще в дитячому садочку, в 
першому класі – прогулював школу, в 
тринадцять років вперше попробував 
наркотики. Коли я жив на вулиці, то 
займався різними злочинами, і коли 
мені виповнилося 15 років, отримав 
свою першу судимість (умовно). Але 
не пройшло і року, як з’явилася друга 
судимість, за яку мені дали шість років. 
Частину терміну я провів у в’язниці 
для неповнолітніх, де зіткнувся з 
такою жорстокістю у відносинах між 
засудженими підлітками, якої не міг 
собі уявити. Моє, ще дитяче, серце 
від цього ставало ще жорстокішим, 
поступово перетворювалося в камінь. 
У колонії для дорослих було ще гірше. 
«Друзі», які були поруч, готові були 
продати й обманути за пару кубиків 
«ширки».

Але я не збирався міняти своє 
життя…

Коли до звільнення залишалося три 

місяці, відбулося те, що змінило моє 
серце і все подальше життя. Від того, 
що не було роботи я прийшов на одне 
служіння християн, вони привезли з 
собою багато фруктів і солодощів (це 
був День Подяки Богові за жнива).

Звичайно, на таке свято прийшло 
багато ув’язнених з однією метою 
– поїсти. Ми розпочали їсти, а гості 
помолилися за їжу, взяли гітару, стали 
збоку та почали співати псалми. Я 
вмить поставив собі питання: навіщо 
вони це все роблять? Прийшло 
розуміння, що вони керуються не 
вигодою, не наживою… Це щось 
більше. Це була любов Ісуса Христа.

Мені стало соромно за себе і своїх 
друзів. З того часу я почав відвідувати 
молитовну кімнату в колонії. Став 
прислухатися до проповіді Слова 
Божого, зрозумів, що моє життя не 
відповідає заповідям Ісуса Христа.

В один із днів я покаявся. З того 
жорстокого, зіпсованого хлопця з 
камінним серцем, якого ніхто не міг 
змінити, який через силу міг читати й 

писати, став інший хлопець. У моєму 
житті відбулися такі переміни, про які 
я навіть не міг мріяти. Бог зробив з 
мене Свого служителя.

ТЕПЕР ІСУС ХРИСТОС – 
ЦІЛЬ МОГО ЖИТТЯ!

Бог зробив ще більше 
в моєму житті: Він дав 
мені благословенну 
дружину Нелю, багато 
братів і сестер, яким я 
можу служити.

З дружиною ми ви-
ховуємо 5 дітей (двох з 
яких усиновили). Це ще 
одна радість від Бога.

Зараз ми проживаємо 
в християнському ре-
абілітаційному центрі 
«Преображення Гос-
поднє» (с. Почуйки, 
Житомирщина), а  також 
я несу служіння в церкві 
міста Фастова. 

Наостанок хочу під-
креслити, що тепер я 
не бачу свого життя без 

Ісуса Христа. Він – зміст і суть мого 
життя! Адже саме Бог зупинив мене на 
дорозі беззаконня, відродив до нового 
життя, дарував пізнання істинного 
шляху, і саме Господь дає мені сили 
іти далі.

Андрій Новиков

ЗМІСТ МОГО ЖИТТЯ

ЩО НАПИСАНО НА ПЛАКАТІ ТВОГО ЖИТТЯ?
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ДОТИК, ЩО 
ЗЦІЛЮЄ

Свідчення Світлани Французової, 
м. Кривий Ріг

Не кожен, хто молиться за зцілення, 
його отримує. І буває, що така 
людина через це зневірюється у 
Божій любові до себе, вважаючи себе 
меншовартісною. Але ж Бог дарує 
нам зцілення не в заслугу, а зі Свого 
милосердя. Зцілення є радше таїною 
Бога, виявом волі Божої, яка межує 
зі смиренням страждальця, аніж 
закономірним явищем… Божественне 
зцілення є результатом упокорення 
перед Богом, яке насамперед 
виражене у готовності прийняття 
будь-якого Божого рішення. Свідчення 
Світлани – це пережите нею особисте 
відчуття межі між таїною Божої волі 
та усвідомленням невиліковності 
хвороби, межі між безумовною вірою 
та розпачем. Аж раптом на межі цієї 
таїни її торкнувся Бог. 

Як саме відбувся цей Божий дотик, 
розповідає Світлана Французова:

ПУХЛИНА В МОЗКУ
Я розкажу про події, які відбувалися 

у 1999 році. Одного дня я йшла на 
служіння до церкви. Це був вечір. 
Прямуючи вулицею, я відчула, що поза 
моєю волею мене відносить у правий 
бік. Докладаючи зусиль, щоб йти 
рівно, я таки дійшла до молитовного 
будинку. Тільки відчинила двері, 
як мене різким ударом засліпило 
електричне світло. Я подумала, що це 
внаслідок перевтоми після тижневого 
робочого навантаження. На той час я 
обіймала відповідальну посаду і тяжко 
працювала.

Однак дивні симптоми не минулися 

навіть після відпочинку. Одного разу, 
збираючись на роботу, я відчула, як у 
мене заніміла права частина голови і 
суттєво порушилася координація рухів. 
Йду по коридору, а мене так хилитає 
з одного боку в інший, що я плечем 
відчуваю дотик до стіни. Мама, яка 
йшла позаду, не могла збагнути, що 
зі мною сталося. А я й сама нічого не 
розуміла. Збентежилася і викликала 
лікаря лише після того, як втратила 
смак їжі. За його порадою звернулася 
до невропатолога. Після обстеження 
головного мозку мені поставили 
діагноз – розсіяний склероз. Це була 
пухлина головного мозку діаметром 
близько 2 см. Вже питання не стояло: 
робити чи не робити операцію, а треба 
було якомога скоріше знайти лікарню, 
де робити операцію.

У час фінансової скрути, коли не 
виплачували зарплати, моя родина не 
мала змоги оплатити операцію. Брати 
позику в когось позику не було надії, 
адже тоді майже усі були у скрутному 
матеріальному становищі.

БОГ ДАВ ГРОШІ НА 
ОПЕРАЦІЮ

Мама пішла в зібрання до церкви 
й молилася до Бога. До неї підійшов 
один чоловік і сказав: «Я хочу вам дати 
кошти на операцію для Світлани». 
Вона заплакала від розчулення й 
обіцяла, що після операції з часом 
поверне усе до останньої копійки. 
Але він відмовився, сказавши, що це 
пожертва в ім’я Господа Ісуса Христа.

Наступного дня мама повідомила, 
що ми їдемо за направленням лікаря в 
Дніпропетровську лікарню Мечникова. 
Спочатку я відмовлялася їхати, зна-
ючи, яким фінансовим тягарем це 
обернеться для моєї сім’ї. Я не думала 
про операцію, а скорше про те, що 
як помру, то мамі потрібні будуть 
кошти, щоб мене поховати. Коли ж 
почула, як Бог розв'язав проблему 
з грішми, зрозуміла, що Божа воля 
в тому, аби я їхала на лікування. У 
Дніпропетровську мене направляли 
до Києва із попередженням, що 
операцію треба робити терміново. 
Долати таку відстань можна було лише 
в медичному супроводі, адже у мене 
були постійні запаморочення, нудота і 
блювота. Зрештою, у лікарів з’явилися 
сумніви, чи зможу я взагалі у такому 
стані доїхати до Києва. Тож вони 
прийняли рішення робити операцію 
в Дніпропетровську. Обстеження за 
обстеженням. Кожні 4-5 днів мені 
робили повторні знімки головного моз-

ку, на яких було чітко видно пухлину. Я 
не боялася, що Господь забере мене. 
Я лише переживала за свою сім’ю. 
Мама вже була у мирі з Богом, а брат 
ще був далекий від Нього.

Під час професорського обходу 
біля мого ліжка стояло 8 лікарів і про 
щось радилися. Я вже не дочувала, 
бо поступово почала втрачати слух 
на праве вухо і зір на праве око. Їхню 
розмову я розпізнавала за порухами 
їхніх губ. Я лише бачила, як у розмові 
рухалися їхні губи. Чомусь операцію 
перенесли, і це було для мене прикрістю 
– я хотіла позбутися того болю і тиску, 
від якого моя голова, здавалося, 
розколеться, як горіх. Церква молилася 
за мене, погодинно розділивши час у 
молитовному ланцюжку.

У моменти сильного болю і порушеної 
координації рухів я була безпомічною. 
Коли я не могла себе обслужити й 
потребувала допомоги, звідкілясь 
пролунав лукавий голос (знаю, що 
це був голос сатани): «Прокляни 
Бога і помри». Я не злякалася, однак 
стривожилася, аби лишень не нарікати 
на Бога. Я дякую Богу за Духа Святого 
– Він підбадьорював мене. Дякую 
церкві, яка постійно молилася за мене.

ГОЛОС НАДІЇ У ТЕМРЯВІ 
НОЧІ

Я ще дужче здивувалася, коли 
мою операцію вдруге перенесли. 
Я була впевнена, що в операційній 
залі закінчиться мій земний шлях. 
Однієї ночі я прокинулася від того, що 
відчула якусь сторонню присутність 
у кімнаті. Лежала на лівому боці й 
не рухалася. На праве вухо майже 
не чула, але відчувала, що хтось є. 
Якби це була медсестра – увімкнула 
б світло. Я намагалася прислухатися 
і почула приємний впевнений голос: 
«Я – Господь, Цілитель твій». Через 
деякий час ці слова знову пролунали 
до мене. Це був голос люблячого Отця. 
Я вхопилася за ці слова і сказала: 
«Господи, якщо Ти мій Цілитель, нехай 
скальпель лікарів не торкнеться моєї 
голови».

Зранку я міркувала над тим, що 
відбулося вночі, але нікому не могла 
розповісти. Була настільки слабкою, 
що не могла навіть говорити. У 
своїх роздумах я знову промовила: 
«Господи, якщо Ти дійсно хочеш мене 
зцілити, то нехай лікарі не втручаються 
у мій головний мозок». А ще я сказала: 
«Господи, якщо Ти мене зцілиш, я буду 
говорити народу Твоєму про великі 
та чудні Твої діла». У той же момент 

переді мною пробігла картинка, наче я 
стою на сцені з мікрофоном в руці. Це 
було видіння, яке згодом забулося.

Через алергію, яка розвинулася 
на усі медикаменти, операцію знову 
перенесли. Однак ні через тиждень, 
ні через два алергія не зникала. 
Оскільки у цей час медичне лікування 
втратило сенс, я на деякий час 
відпросилася додому, до Кривого Рогу. 
Коли наблизився час моєї виписки, 
лікар знову наполягав на тому, аби 
зробити повторний рентген. Кожний 
медичний огляд вимагав від мене 
великих зусиль. Я не могла рухатися 
сама. Навіть був такий момент, коли 
я відчула, що не володію своїм тілом. 
Ми зробили останній рентген. Коли 
ж лікар сказав, що пухлини немає, я 
припустила, що мене відправляють 
додому тихо помирати. Можливо, на 
це їх підштовхнула безнадійність моєї 
ситуації. Адже навіть якби мені зробили 
операцію, успішність якої ніхто не 
гарантував, все одно б наслідки були 
жахливими: втрата слуху, втрата зору, 
параліч ніг і перекошене обличчя.

«А ЩО ТИ РОБИЛА З 
СОБОЮ?»

Однак з поверненням додому я 
почувалася все краще і краще. Церква 
продовжувала молитися. Через чотири 
місяці наблизився термін контрольного 
рентгену – я вже почувалася краще і 
могла самостійно рухатися. Лікар був 
здивований побачити мене на ногах і 
запитав:

– А що ти робила?
– Я почала одужувати, не приймаючи 

ніяких ліків, – відповіла я. – Тільки 
Господь Своєю рукою торкнувся мене!

А він сказав:
– Слава Богу!
Я радію, що Божій силі немає 

перешкод. Тепер я нормально чую, 
бачу, рухаюся, дуже багато ходжу, можу 
працювати. Хоча мені було тяжко, однак 
мої випробування стали свідченням 
для мого брата, і він згодом покаявся. 
Прийшов до церкви й сказав: «Такому 
Богу я хочу служити». На сьогодні він 
несе служіння на Рівненщині. У нього 
міцна християнська сім’я.

Своє побажання для вас хочу 
висловити біблійними словами: 
«Надійтеся на Господа повіки, бо 
Господь Бог є твердиня вічна». А 
якщо ви ще не прийняли Христа як 
свого Спасителя, то шукайте Його усім 
серцем. Бог є вашим Творцем. Йому 
немає нічого неможливого. Віруйте 
Господу, і нехай Господь вас рясно 
благословить!

Той, хто приходить до Бога в 
старості – рятує свою душу, а 
той, хто приходить до Нього в 

молодості – життя!

Багато хто донедавна користувався в 
розрахунках паперовими двома гривнями. 
Але не кожен звернув увагу, що на цій банкноті 
записана цитата Київського князя Ярослава 
Мудрого: «Якщо будете жити в любові між 
собою, і Бог буде з вами».

З кожним днем все важче знайти дрібні 
паперові купюри. Ще трохи й паперові гроші 
взагалі вийдуть з обігу і залишаться в історії. І 
напевно найбільш цінним з оформлення усіх 
паперових банкнот України буде саме ця фраза 

князя, який доклав чимало зусиль для зміцнення 
нашої держави. Князя Ярослава прозвали 
Мудрим за численні реформи та досягнення, які 
мали позитивний вплив на розвиток України-Русі.

Згідно з переданнями, ця фраза Ярослава 
Мудрого з «Повісті минулих літ» стала його 
заповітом своїм синам. Повний текст цього 
заповіту такий: «Якщо будете жити в любові 
між собою, і Бог буде з вами, і підгорне від 
вас ворогів ваших, і будете мирно жити. 
Та коли в ненависті будете жити, у сварках 
і міжусобицях, то самі загинете, і землю 
батьків, і дідів своїх погубите, яку здобули 
трудом великим».

Варто й нам взяти ці слова божественної 
мудрості для свого щоденного життя в 
налагодженні відносин один з одним.

Бог є любов! І Він бажає, щоб ми навчилися 
жити в любові, мирі, доброзичливості. Візьмімо 
правилом свого життя Слово Боже, виконання 
Божої волі, і сам Бог відверне від нас ворогів.

«ЯКЩО БУДЕТЕ ЖИТИ В ЛЮБОВІ…»
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Сьогодні в моїй оселі зранку 
представники газової служби брали 
на перевірку лічильники. Працівник 
складав акт, я ж дивився на його руки 
й мимоволі хотілося допомогти йому 
писати ручкою, бо його рука помітно 
тряслася. Я поставив йому питання 
(трохи здалеку):

– Ви напевно курите?
– Звичайно.
– Ви, мабуть, ще й горілку по-

любляєте вживати?
– Звичайно! – вигукнув працівник 

газової служби – я ж не хворий.
Оце поворот! Оце висновок! Він 

мав на увазі навіть не стільки фізичне 
здоров’я, а вклав в це слово розуміння 
того, що якщо ти – нормальний чоловік, 
то показником твоєї нормальності 
обов’язково повинно бути (як мінімум) 
вживання алкоголю і куріння сигарет.

ТИ – ХВОРИЙ, БО 
П’ЄШ ГОРІЛКУ!

Отже, у світі цьому вважається 
нормою пияцтво, куріння… Якщо ти – 
нормальний чоловік, то повинен пити, 
курити й ще щось робити… Насправді 
все навпаки. Це ненормально – вживати 
алкоголь, курити сигарети, вживати 
наркотики, блудити… «Чоловіче, ти – 
хворий, хворий на алкоголізм…». Бог 
не вкладав людині потребу курити, 

вживати алкоголь, це все – наслідки 
гріхопадіння.

«Чоловіче, ти не маєш волі, ти 
залежний від цих згубних звичок. Це я 
можу не курити, не пити горілку, а ти не 
можеш…».

У процесі розмови цей працівник 
таки признався, що тричі намагався 
покинути свої шкідливі пристрасті, але 
не зміг…

Якщо навіть взяти суто фізичне 
здоров’я, то у пияка і курця воно 
стрімко летить до гробу. А головна 
суть: вживаючи алкоголь, людина 
шкодить не тільки своєму здоров’ю, а 
такими шкідливими звичками навіки 
губить свою душу. Багато хто й з нас 
були такими, але прийшли в покаянні 
до Ісуса Христа й отримали свободу 
(волю) не тільки від куріння, алкоголізму, 
наркоманії, а й від інших згубних гріхів 
та пристрастей.

Важливо кожному зробити пра-
вильний діагноз щодо стану своєї душі. 
Якщо ти не можеш жити без алкогольних 
напоїв, не можеш й дня провести без 
сигарети, то варто визнати свою хворобу 
– це проказа гріха, й від неї є тільки одна 
«вакцина» – віра в Ісуса Христа. Тільки 
Бог може допомогти тобі звільнитися: 
«Тож коли Син вас визволить, то 
справді станете вільні» (Ів. 8:36).

Петро Українець

«Я П’Ю ГОРІЛКУ, БО Я 
НЕ  ХВОРИЙ...»

На сьогодні однією з головних згуб-
них звичок населення України є курін-
ня сигарет. Дехто з християн каже, що 
це не гріх, бо ніде про це не написано 
в Біблії. Це гріх, такий же, як п’янство, 
блуд та інші непотребства (Гал.5:19). 
Куріння опоганює тіло, а воно – храм 
Духа Святого. «Чи не знаєте ви, що 
ви – Божий храм, і Дух Божий у вас 
пробуває? Як хто нівечить Божий 
храм, того знівечить Бог, бо храм 
Божий святий, а храм той то ви!» 
(1Кор.3:16-17). Якщо ви руйнуєте 
через куріння ваше тіло, значить ви 
скорочуєте ваше життя. Курій є рабом 
гріха, у даному випадку – він залежний 
від куріння сигарет. Ця звичка подібна 
до наркотичної пристрасті. Куріння 
поступово вбиває людський організм! 
Це доведений факт. Спеціально 
вбивати себе – тяжкий гріх. Курець, 
як самогубець, тільки вбиває себе 
не одразу, а поступово. У сучасному 
техногенному світі є багато факторів, 
які шкодять людському організму, 
проте куріння – це свідома його руй-
нація. Більше цього курці, які курять в 
громадських місцях, приміщенні, так 
само приносять шкоду не тільки собі, 
а й людям навколо. На кожній пачці 
сигарет написано великими буквами 
«КУРІННЯ ВБИВАЄ», але курці мов-
би на це не зауважують. Сигаретні 

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

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

Варто берегти здоров’я й дбати 
про нього змолоду. Курці зменшують 
відрізок земного життя щонайменше 
на 15 років. А затяті курці помирають 
від хвороб, що виникли через куріння, 
задовго до старості по віку. Якщо 
людина думає бути здоровою, цінує 
своїм життям і життям людей навколо 

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

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

втрачає свіжість, у них з’являються 
передчасні зморшки (нікотин пригнічує 
синтез колагену, який робить шкіру 
пружною); утворюються пігментні 
плями; з’являються кола під очима, 
суха шкіра навколо очей, яка до 
того ж набуває землистого відтінку. 
Куріння і прищі на обличчі також 
взаємопов’язані.

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

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

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

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

КУРІННЯ ВБИВАЄ!

ЧОМУ Б ЇХ НЕ НАЗВАТИ СВОЇМИ ІМЕНАМИ?

Христос обіцяв Своїм учням, що 
після Його відходу з цієї землі, до 
них прийде Утішитель (Дух Святий) 
і що найперше Він зробить, як 
прийде? Читаємо відповідь на це в 
Євангелії від Івана (16:8): «А коли 
Він прийде, то звинуватить світ 
за гріх, за правду і за суд». Про 
який гріх мова? Наступним віршем 
записано так: «За гріх, що не 
вірують у Мене…» (Ів.16:9). 

Отже, який гріх найгірший, 
(найбільший)? Згідно зі словами 
Спасителя, це гріх невірства в 
Нього (тобто в Ісуса Христа). Всі 
інші гріхи – це по суті похідна від 
невірства (результат невірства). 
Христос докоряв людям, які 
не повірили в Нього (як свого 
Спасителя): «Та до Мене прийти 
ви не хочете, щоб мати життя» 
(Ів.5:40).

Такі гріхи, як п’янство, блуд, 
богозневага, безсоромні слова 
(матюки), наркотики, крадіжки, 
ненависть, заздрість, вбивства, 
чародійство та інші – тяжкі гріхи і 
безперечно призводять людей до 
погибелі. Власне кожен гріх веде 
людину до смерті.

Буває, що люди хочуть ви-
бавитися від того чи іншого гріха 
самотужки, силою своєї волі. 
Проте коли ми своїми силами 
намагаємося стати кращими, 

це подібно тому, як ми зрізаємо 
вершок бур’яну, натомість його 
корінь залишається цілим і 
неушкодженим.

Набувши щиру віру в Ісуса 
Христа, прийнявши до свого серця 
Дух Святий для свого перемож-
ного християнського життя, ми 
справді набуваємо можливість 
визволитися від гріхів, силою Духа 
Святого викорінюючи «бур’яни» 
гріхів цілком – з коренем. 

Тому-то, називаючи себе 
християнами (тобто учнями 
Христа), важливо одразу визнати 
Ісуса Христа Господом (Царем) 
свого життя, усім серцем покаяти-
ся в колишніх гріхах і прийняти Бо-
же Слово Конституцією для свого 
щоденного подальшого життя.

«Отже, коли Син зробить вас 
вільними, то справді ви будете 
вільні» (Ів. 8:36).

Р.S. Якщо людина веде здо-
ровий спосіб життя, але не 
вірить в Господа Ісуса Христа, 
чи допоможе її здоровий спосіб 
життя набути спасіння, життя 
вічне? Ні. Тільки віра в Господа 
Ісуса Христа – шлях до спасіння 
душі та вічного життя. 

«Тому то, коли хто в 
Христі, той створіння нове, 
стародавнє минуло, ото 
сталось нове!» (2Кор. 5:17). 

Геннадій Андросов

ЯКИЙ ГРІХ НАЙБІЛЬШИЙ?
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Один причілок моєї хати 
впирається в негамірну ву-
зеньку вуличку, а інший – при-
став до однойменного провул-
ка. Так і живу, немов на шляху. 
Через густий виноградник, що 
відділяє мене від проїжджої 
частини, завжди чути гучну 
музику із салонів автомашин, 
різкий свист гальм, голосні 
розмови по телефону, п’яний 
вереск молоді, що опівночі 
вивалюється із бару… Словом, 
метушня світу перекочується 
через зелену огорожу і на мій 
бік.

Якось літнього вечора по-
чувся переляканий дитячий 
крик. Поглянула й обімліла: 
серед проїжджої частини ле-
жить велосипед, а біля нього – 
дівчинка років дванадцяти.

– Не ворушись, – гукаю ще 
віддалік, бо, думаю, може 
якась серйозна травма. Разом 

піднялися, подивилась – все 
ніби у відносному порядку. 
Тільки коліно обідране ас-
фальтом та ще забруднилася, 
з усього видно, нова сукенка. 
Ну, це ж не привід, щоб так не-
стримно ридати. Я і коліно об-
робила, і холодною водичкою 
напоїла – не допомагає.

– Давай, – говорю, – я відведу 
тебе додому.

– Ні! – голосно закричала Ма-
ринка. І почала нервово зами-
вати під колонкою брудну пля-
му на сукні. Сірі патьоки на ній 
довершили дитячу трагедію. 
Бачу, без істерики не обійтися. 
Несподівано сяйнула здогадка:

– Ти боїшся маму?
– Ви її не знаєте, буде крича-

ти й бити. Казала, якщо замажу 
плаття, здере з мене шкуру, і 
додому щоб не поверталася.

– А бабуся чи хтось із рідних є 
в тебе у нашому місті?

– Сестра, – раптом про-
світліла дитина, – я від неї їду.

– Тоді повертайся до неї, ви-
перете сукню, висушите, і буде 
порядок. Тільки зателефонуй 
мамі, де ти.

Маринка взяла велосипед і 
похнюплено пішла з мого дво-
ру. Пішла у протилежний від 
мами бік, така тоненька, як вер-
бичка, беззахисна, готова знову 
розплакатися. Як же так може 
бути, щоб з болючими пробле-
мами, та від рідної мами? А 
якщо не до неї, тоді до кого?

Ось яку силу може мати у на-
шому житті твоє і моє слово! 
Сказала мама «шкуру здеру» 
– вся ніжка дитини в зеленці. 
Сказала «додому не повертай-
ся» – пішла шукати у когось 
іншого захисту. Слово мами 
стало не благословінням, а 
прокляттям.

А скільки їх, тих слів, 
витрушуємо ми у гіркоті своїй 
та люті. У сім’ї – крик, шум; на 
роботі – підстави та суди-пере-
суди; на базарі – прокльони на 
всіх: від місцевого чиновника, 
до керівництва країни. Власних 
дітей проклинаємо...

Пам’ятаю, у своєму дитинстві 
мала можливість надивитися 
всього цього вдосталь. Сусідка, 
тітка Василина, завжди уміла 
знайти для своїх дітей уїдливе 
слово. Особливі стосунки були 
у неї із наймолодшим – Вань-
ком. Він ніби-то уже й не Вань-
ко, а Іван, а витворяв матері – 
навмисно не придумаєш. Ось 
вони удвох на мочарні. Це такий 
став, де пізно восени жіночки 
мочили коноплі. А влітку вода 
стояла тут така прозора і м’яка, 
краща за пральний порошок. 
Василина вмостилася на по-

рослому осокою купинні: по-
лоще нехитре збіжжя. А Вань-
ко сидить трохи далі, знічев’я 
відриваючи торф’яні грудоч-
ки, кидає саме у те місце, де 
мати пере. Вода збовтується 
й мутніє. Мамину реакцію знає 
наперед:

– А, щоб ти пощез! А, щоб ти 
пропав! Щоб тобі руки повикру-
чувало! Кара ти моя, Господ-
ня!..

Берегами довгенько відлу-
нюється перелік майбутніх 
Ванькових бід.

– Ги-и-и, – обзивається він з 
протилежного берега, – хочеш, 
то й пропаду!

І вже щучкою швидко пірнає 
під воду, залишаючи на її по-
верхні широкі кола. Василина 
перелякано дивиться, як пле-
со поступово заспокоюється, 
довкола все стихає, тільки 
ластівка черкає крилом ставко-
ву голубінь, виловлюючи потри-
вожених водомірок. І тоді над 
усім цим високо підіймається її 
гучне голосіння:

– Ой, дитино моя дорога! Та 
де ж ти, мій соколику?! Рятуйте 
Христа ради, втопилася дити-
на!

– Ги-и-и, – чути трохи збоку 
від матері. Ванько під водою 
переплив став і заховався за 
очеретом.

Та те «ги-и-и» швидко тоне у 
нових материних злостивих по-
бажаннях. А що ж Ванько? Про 
його витівки можна розповідати 
й розповідати. Та згодом все 
ж трохи набрався розуму, став 
шофером, одружився, виїхав з 
села, більше мати його й не ба-
чила. Говорять, через хворобу 
помер у розквіті сил.

Донька Василини – Саша 

була дуже гарною й розум-
ною дівчиною. Але змалечку 
чомусь не ходила, а повзала 
по землі. Старший син Пе-
тро працював у сусідньому 
колгоспі, очолював парторга-
нізацію, користувався поша-
ною людей. Та почав загля-
дати в чарку, втратив сім’ю, а 
згодом й людську подобу. Так 
і пішов в інший світ ще моло-
дим.

Слова матері збулися.
Премудрий Соломон писав, 

що «смерть і життя у владі 
язика» (Притч. 18:1).

Чи не до болю знайомі нам 
такі моменти виховання:

– Знову двійка! Так і знала! 
Такою нетямою на все життя 
й залишишся, будеш вулиці 
мести!

А єврейські батьки в такому 
разі кажуть:

– Рувимчику, ти ж такий ро-
зумний хлопчик, як таке могло 
статися? Мабуть, вчителька 
тебе неправильно зрозуміла.

А тепер подумаймо: який 
народ благословенний у 
світі?! Є така біблійна книга 
Рут, де євреї постійно один 
одного благословляють. 
Хто не читав, приторкніться 
до Святого Писання – не 
пошкодуєте. І переконаєтесь, 
що є ще й благословенний 
біблійний менталітет.

Апостол Яків з цього приво-
ду так сказав: «З тих самих 
вуст виходить благосло-
вення і прокляття. Не по-
винно, брати мої, щоб так 
це було» (Якова, 3:10).

Катерина Інюточкіна, 
м. Гребінка, Полтавщина

БЛАГОСЛОВИ МЕНЕ,
МАМО!

НЕБЕЗПЕКА 
МАТЮКІВ!

У медичній практиці відомо 
таке явище: при паралічі, 
при повній втраті мови, коли 
людина не може вимовити 
ні «так», ні «ні», вона однак 
може абсолютно вільно ви-
мовляти цілі вирази, що 
складаються виключно з не-
цензурних слів (матюків).

Явище на перший погляд 
дуже дивне, але говорить 
багато про що. Людина, яка 
сильно заїкається, матюки 
вимовляє без заїкання.

Людина після операції, яка 
ще перебуває під дією наркозу, 

може брудно лаятися.
Виходить, що так званий 

мат проходить по зовсім ін-
ших нервових ланцюжках, 
ніж вся інша нормальна 
лексика. Часто доводиться 
чути версію про те, що матюки 
прийшли в російську мову за 
часів ординського ярма від 
тюркомовних народів. Але 
дослідження, проведені ще 
у двадцяті роки XX століття, 
показали, що ні в татарській, ні 
в монгольській, ні в тюркській 
мовах цих слів не існувало.

Один з професорів прийшов 

до висновку, що слова, які 
ми називаємо матюками, 
походять від язичницьких 
заклинань, які спрямовані на 
те, щоб зруйнувати людський 
рід, накликати безпліддя на 
націю. Недарма всі ці слова 
(так чи інакше) пов’язані з 
дітородними органами чо-
ловіків і жінок.

ІСТОРІЯ
У давньоруських рукописах 

мат розглядається як риса 
бісівської поведінки, з най-
більшою ймовірністю можна 
бачити в матюках язичницькі 
заклинання. Матюки висту-
пають у слов’ян у функції 
прокляття. Більшість матюків 
– це імена язичницьких 
богів, тобто бісів. Людина, 
яка вимовляє такі слова, 
автоматично закликає бісів 
на себе, своїх дітей і свій рід. 
З давніх-давен лайливі слова 
були мовою спілкування з 
демонічними силами, та-
кими вони й залишилися. 
Невипадково в філології 
це явище називається ін-
фернальною лексикою. «Ін-
фернальний» означає «пе-
кельний, з пекла».

Матірна лайка, безсумнівно, 
має ті ж язичницькі, окультні 
коріння, але її метою було 
закляття ворога. Матірна 
лайка і є вираз агресії, загрози. 

А якщо більш глибоко, то 
це прокляття, яке людина 
насилає на того, кого вона 
«криє», має на меті вразити 
ворога в саме «серце» його 
життєвої сили: проклинається 
материнство, животворний 
чоловічий початок і все, 
що з ними пов’язано. Таке 
прокляття – жертва сатані.

ФАКТИ
У давньоруських рукописах 

мат розглядається як риса 
бісівської поведінки.

* * *
Доведено, що всі матюки 

походять від сакральних назв 
богів, які мали неймовірну 
силу. Мат – це слова сили, 
що несе жахливу руйнівну 
енергетику (вона убивче діє на 
людину на рівні ДНК, особливо 
на дітей і жінок).

* * *
Як ритуальна мова мат вжи-

вався на Русі аж до середини 
минулого століття – щоправда, 
лише в тих регіонах, де було 
сильним християнсько-язич-
ницьке двовір’я. До нього 
вдавалися, щоб поговорити 
«без перекладача» з нечистою 
силою. Матом, як потужним 
магічним знаряддям, досі 
користуються сучасні язичники 
і сатаніти при здійсненні 
чорних мес.

З матюками пов’язано ще 
одне цікаве спостереження. 

У тих країнах, в національних 
мовах яких відсутня лайка, що 
вказують на дітородні органи, 
не виявлені захворювання 
Дауна та ДЦП, в той час, як в 
Росії ці захворювання існують.

Богу по-справжньому огид-
но, коли ми, нехай несвідомо, 
але все ж вимовляємо сло-
ва-заклинання бісів! Ро-
сійське прислів’я говорить: 
«Від гнилого серця і гнилі 
слова». Коли серце людське 
розбещене, гнилі слова з’яв-
ляються на вустах, як ознака 
духовного розкладання.

Мат опоганює людину, 
вбиває її душу. У компанії 
тих, хто лаються, виникає 
помилковий сором сказати 
щире, добре слово. Така 
компанія глумиться не тільки 
над словами «любов», 
«краса», «добро», «милість», 
«жалість», вона припиняє 
саму можливість відкритого, 
чистого погляду.

Апостол Павло попереджав, 
що вживання поганих слів 
руйнує не тільки земне життя 
людини, але і його вічне життя, 
оскільки людина народжується 
не тільки для тимчасового 
існування, а насамперед 
для Вічності: «…лихослівні 
… Царства Божого не 
успадкують» (1Кор.6:10).

Оригінальний текст 
адаптований з мережі Інтернет
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Отче Небесний! 
В ім’я  Ісуса Христа 
будь милостивий 
до мене, грішника, 
і прости всі мої 
гріхи. Зайди Духом 
Святим до мого 
серця, очисти 
мене від усякого гріха. Господи Ісусе, будь 
моїм Спасителем і Пастирем! Керуй надалі 
усім моїм життям. Я сповідую Тебе, Ісусе 
Христе, своїм Господом Богом і Спасителем. Я 
вірю, що кров Ісуса Христа пролилася й за мої 
гріхи. Я дякую Тобі, Боже, за те, що чуєш мою 
молитву, і я з повною вірою приймаю спасіння 
в ім’я Ісуса Христа. Амінь.

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
ГРІШНИКА

Газета «Жива надія» друкується за 
добровільні пожертвування читачів, 

розповсюджується безплатно! 
Тел. редакції газети: Viber: +380502813256 

Е-mail: giva.nadiya@gmail.com
Редактор газети: Геннадій Андросов

УВАГА! У цій газеті друкується Слово Боже, тому 
просимо з розумінням ставитися до цього видання і не 
викидати на смітник, під ноги.
ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ – ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!

В іншому випадку, якщо газета стала непридатною 
для читання,  краще спаліть.  

«В ТІСНОТІ Я ПРИКЛИКАВ ГОСПОДА, 
І ВІН МЕНЕ ВИСЛУХАВ, ЩОБ ДАТИ 

ПРОСТІР» (Псалом, 117:5).

ВИХІД Є! 

СПІШИ ДО ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЇ! 

НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙСЯ 
НАОДИНЦІ ЗІ СВОЇМИ

ПРОБЛЕМАМИ! 

Там щирі люди, які люблять Бога.
Вони завжди тобі допоможуть!

ІСУС ЛЮБИТЬ 
ТЕБЕ!

ШЛЯХ ДО 
ПРИМИРЕННЯ

З БОГОМ ЛЕЖИТЬ 
ЧЕРЕЗ ПОКАЯННЯ

В ГРІХАХ В ІМ’Я 
ІСУСА ХРИСТА

БЕРЕЗОВА РУДКА: 10:00, 
вул.Центральна,49, церква 
«Свята Трійця»

БІЛИКИ Кобеляцького р-ну: 
12:00, вул. Пристанційна, 46,
церква «Благовісник», 
тел. 099-3661-901

ВЕЛИКА БАГАЧКА: 
14:00, вул. Європейська, 91, 
тел.+380680371229, Петро

ВЕЛИКА КРУЧА: 17:00, вул 
Героїв майдану, 107, тел.067-
2686-169 Богдана

ВІКТОРІЯ: 10:00, вул. 
Жовтнева 18, тел.096-6688-
039, Микола

ВИЩИЙ БУЛАТЕЦЬ: 15:30 
вул.Вишнева 3а
Церква «Святої Трійці» 
тел.0968516517 Анатолій 

ВИШНЯКИ: 13:00 
Тел 098-8773-563, Сергій 

ВОЙНИХА:  15-00
вул. Дружби, 2

ВОРОНЬКИ: 15:00, вул.
Перемоги, Дім молитви

ГАДЯЧ: 10:00, вул. 
Вокзальна, 1-а

ГРАДИЗЬК: 10:00,
вул. Проектна, 23,
ЦЕРКВА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

ГРЕБІНКА: 14:00,
вул. Є.Гребінки,52,
Церква «Жива надія»

ДЕЙМАНІВКА: 12:00,
вул. Заудайська 22, 
Церква «Жива надія» 
Тел.0672562704, Микола

ДЕМИДІВКА: 10:00,
вул.Перемоги 80. 
тел.097-8990-193

ДИКАНЬКА: 10:00,
вул. Козацька, 11-а,
Церква «Відродження»
Тел.066-7724-360, Василь

ДУХОВЕ: 18:00
вул. Центральна, 49
Тел.096-7512-007

ГЛОБИНЕ: 10:00 та 17:00, 
вул. Четверікова, 5,
Дім молитви, Церква ХВЄ 

ЖУКИ (Полтавський р-н),
вул Кооперативна 22а  т.066-
5189-680  Василь Іванович

ЗІНЬКІВ: 15:00, вул. Гоголя, 
33, Церква  «Віфанія»

КАРЛІВКА: 9:00,
вул. Героїв Крут, 2

  КОБЕЛЯКИ: 9:00, вул. 
Касьяна 43/16, Церква Святої 
Трійці, тел. 099-3661-901

КОТЕЛЬВА: 11:00, вул. 
Полтавський шлях, 251, 
церква «Нове життя»

КРЕМЕНЧУК: 15:00, вул.
Якова Петруся, 104,
церква «Віфанія»

ЛАЗІРКИ:  15:00
вул Центральна 38,
тел. 097 624 30 48, Богдан

ЛОХВИЦЯ: 10:00,
вул.Шкільна, 8.

ЛУБНИ: 10:00,
вул. Драгоманова 33,
Церква «Ковчег»

МАЛЮТИНЦІ: 10:00,
вул. Садова,18,
Церква «Христос для всіх»

МАШІВКА: 14:00,
вул. Нестерця, 8, 
Церква «Христа Спасителя»

МИНІВКА: 10-00
вул. Гідності, 39

МИРГОРОД: 10:00,  вул. 
Гоголя, 159, євангельська 
церква «ЖИВА НАДІЯ»

НИЖНІЙ БУЛАТЕЦЬ: 
вул. Садова 1а
Щочетверга о 17:00. 
Тел. 097-092-1670, Ілля

НОВАКИ, Лубенський р-н: 
10:00, вул. Щербаня, 13, 
Дім молитви, тел. 050-160-
2909, В’ячеслав 

НОВІ САНЖАРИ: 10:00, 
вул. Ветеринарна, 2
Церква «Нове життя»
тел. 095-1677-852

ОБОЛОНЬ: 10:00, 
вул. Котляревського, 9а, 
Дім молитви, тел.098-4874-
724, Василь.

ОЛЕКСАНДРІВКА: 12:00, 
вул. Свободи 40. Дім молитви

ОПІШНЯ: 15:00,
вул. Партизанська, 45, церква 
«Відродження»

ОРЖИЦЯ: 9:00, вул. 
Центральна, 87, церква 
«Ковчег» 

ПИРЯТИН: 9:00, пл. Героїв 
майдану, 16, Дім молитви

ПОЛТАВА: 10:00, 13:00
бульвар Б. Хмельницького, 19, 
Церква «Нове життя», тел. 
050-291-1997, Євгеній

ПОЛТАВА: 10:00, 13:00
вул. С. Петлюри 63, 
церква «Хліб життя»
тел.096-260-7465, пастор Сергій 

ПОЧАЇВКА: 9:00, 
вул. Лесі Українки 35а,  Церква 
«Ковчег» 

ПУСТОВІЙТОВО: 14:00, 
вул.Матросова, 55, 
тел.067-3024-664 Олексій 

РЕШЕТИЛІВКА: 10:00, 
вул. Горького, 105-а

САДКИ (Кременчуцький р-н): 
10:00, Церква Святої Трійці

САСИНІВКА: 10:00,
вул. Миру 110. Тел. 099-2467-
311, Костянтин 

СЕМЕНІВКА: 13:00, 
вул.Воїнів-інтернаціоналістів,6
Дім молитви

СЕМ’ЯНІВКА (Кротенки): 
14:00, вул. Центральна, 67. 
Дім молитви.

СЛАВКИ: 10:00 тел.098-21-
11-501, Іван Якович

 СТАРОАВРАМІВКА: 10:00, 
вул. Зоряна 2а, 
Церква «Світло Надії»
Тел.068-156-8920, Володимир

СУПРУНІВКА: 10:00, вул. 
Соборна 5-б, Дім молитви
тел.063-782-7400, Михайло

УСТИВИЦЯ: 10:00 
вул. Центральна 33 
тел. 066-938-0205, Анатолій

ХОРОЛ: 10:00, вул. Крилова 
16, Церква «Джерело Життя»
Тел. 098-2278-585, Микола

ЧОРБІВКА: 10:00,  
Церква «Христа Спасителя» 

ЧОРНУХИ: 10:00, вул. 
Сковороди, 11, Дім молитви
тел.050-661-8022, Сергій

ЧУТОВЕ: 17:00, 
вул. 20 вересня, 1,
тел.0689632351- Валя, 
0504045646-Олег

ШЕПЕЛІВКА: 14:00,
вул.Залізнична 6,
тел.097-2436-083, Руслан 

ШИШАКИ: 9:00, вул. 
Корніліча, 27, Дім молитви
тел. 098-8345-811, Сергій

ШИШАКИ: 13:00, 
вул.Купріяна Тутки,43/12 
церква «Вефіль»
тел.066-313-2578, Євген

ШТОМПЕЛIВКА: 11:00
Тел.096-3145-851, Юрій

ЯРЕСЬКИ: 10:30, 
вул. Коротуна,15, 
церква «Відновлення»
тел.068-384-6213, Євген

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ ЦЕРКВУ
ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОГОСЛУЖІННЯ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЩОНЕДІЛІ

ЗА ВКАЗАНОЮ НИЖЧЕ АДРЕСОЮ:

«ЦЕРКВА БОГА ЖИВОГО – СТОВП І 
ПІДВАЛИНА ПРАВДИ!» (1Тим.3:15)

«ОСВЯТИ ТИ ЇХ ПРАВДОЮ! ТВОЄ 
СЛОВО ТО ПРАВДА!» (Ів.17:17)

«…БО ПРАВДА В ІСУСІ» (Єф.4:21)

РАДІОПЕРЕДАЧА 
«ЖИВА НАДІЯ»

ТРАНСЛЮЄТЬСЯ щонеділі о 
16-05 та щоп’ятниці о 21-10 на 

хвилях «СВІТЛОГО РАДІО», щовівторка та 
щочетверга о 18:00 за київським часом на 
українському радіо «МАЯК ВІРИ»! 
На сайті радіопередачі «ЖИВА НАДІЯ»
www.dorogadoboga.com.ua 

ВИ ЗНАЙДЕТЕ: 
1. Архів програм з проповідями.
2. Тексти книг: а) автобіографічну повість 

Івана Зінчика «Якщо не Бог, то хто ж?»; 
б) документальну розповідь (доповнене третє 
видання) про життя та чудесне зцілення Жені 
Поліщук «Неможливе людям – можливе 
для Бога!».

3. Газету «Жива надія» в електронному 
форматі PDF (усі випуски – з 2009 року 
включно).

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замовити в 
офісі радіопередачі в Києві усі ці програми 
в аудіоформаті на СD, а також – деякі книги 

(зокрема Новий Завіт). 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТІВ: 
Ненсi Зiнчик, 

радіопередача 
«Жива надiя», 

вул. Онискевича, 
3, м. Київ, 03115

Любіть життя таким, як воно є, – Цінуйте будні, 
смуток, радість, свято… І БОГУ ДЯКУЙТЕ ЗА ВСЕ, що 

Він дає, А Він дає, повірте, нам багато!


