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

Олександр Кривицький, 44 роки, м. Бердянськ: 
«Коли я був грішником, то  часто потрапляв в місця 
позбавлення волі. В тюрмі був наглядачем, тепер 
(коли Ісус Христос  явив мені милість і врятував) я 
– наглядач за свинями в притулку для бездомних. 
Думав, що це я два роки чищу свинарник, а мені Дух 
Святий показав, що це свині чистять мене...».

Репортаж про притулок для безхатьків 
читайте на стор. 5

Один багатий чоловік і його син 
любили мистецтво. У їхній колекції 
було все: від Рафаеля до Пікассо. 
Коли почалася війна у В’єтнамі, 
сина відправили туди. Він був дуже 
сміливим і загинув в бою, виносячи 
на плечах пораненого солдата. 
Батько, отримавши скорботну 
звістку про загибель єдиного сина, 
ледве вижив. Через місяць у двері 
до вбитого горем батька постукали. 
На порозі стояв молодий чоловік з 
великим пакетом в руках.

– Ви мене не знаєте, – сказав 
він, – але я той солдат, за якого 
ваш син віддав своє життя. Він 
врятував багато життів в цей 
день і намагався віднести мене в 
безпечне місце, коли куля увійшла 
в його груди. Він помер миттєво. Він 
багато розповідав про вас і вашу 
загальну любов до мистецтва.

Молодий чоловік простягнув 
батькові пакет:

– Я не великий художник, 
але, думаю, що вашому синові 
сподобалося б, щоб ви отримали 
це.

Батько розкрив пакет. Це був 
портрет його сина, виконаний 
юним солдатом. Йому вдалося 
дуже точно зловити особистість, 
індивідуальність сина і перемістити 
на полотно. На батька дивилися 
живі очі його сина, а його власні 
наповнилися сльозами. Він від 
душі подякував товариша сина 
і запропонував йому оплатити 
портрет.

– О, що ви! Я ніколи не зможу 
оплатити того, що зробив для мене 
ваш син!

Батько повісив портрет сина на 
самому видному місці, і, коли хто-
небудь приходив до нього, перш 

за все показував портрет сина, а 
потім вже картини зі своєї відомої 
галереї.

Через кілька років він помер, і на 
всі його картини був оголошений 
аукціон. Поважні, багаті і знамениті 
люди з’їхалися на аукціон з 
метою поповнити шедеврами свої 
колекції.

На платформі першим був 
виставлений портрет сина. 
Розпорядник стукнув молоточком, 
оголошуючи про відкриття аукціону.

– Починаємо з портрета під 
назвою «Син», – оголосив він.

– Хто запропонує свою ціну?
Повисло важке мовчання. Хтось 

із глибини залу вигукнув:
– Ми хочемо бачити відомі 

картини, забудьте про цю!
Незважаючи ні на що, ліцитатор 

продовжував:
– Хтось запропонує щось за цю 

картину? Сто доларів? Двісті?
Інший голос роздратовано 

вигукнув:
– Ми не прийшли за цим 

малюнком! Ми прийшли за Ван 
Гогом, Рембрандтом! Перейдімо 
до них, поважайте наші час і гроші!

Але розпорядник продовжував 
свою роботу, не звертаючи уваги 
на невдоволення присутніх:

– «Син»! «Син»! Хто візьме 
«Сина»?

Здалеку почувся голос:
– Я можу дати за «Сина» лише 

10 доларів.
Це був старий садівник, який 

прослужив у батька і сина багато 
років, але більше за картину, по 
бідності, запропонувати не міг.

– Маємо 10 доларів! – оголосив 
ведучий. – Хто 20?

Більшість невдоволено гула:

– Віддай за 10 і починай 
виставляти справжні картини!

– Запропоновано 10 доларів! 
Хтось дасть 20 доларів?

Відповіддю було роздратоване 
мовчання. Більше ніхто не хотів 
придбати «Сина», всі чекали на 
світові шедеври.

Нарешті ведучий аукціону 
вдарив молоточком:

– Один! Два... Продано за 10 
доларів!

Пролунало загальне зітхання 
полегшення: зараз почнеться 
розпродаж колекції.

Ведучий відклав убік молоточок 
і оголосив:

– Шкодую, пані та панове, але на 
цьому аукціон закінчено.

– Але ж де картини?!
– Шкодую. Коли мене запросили 

вести аукціон, мене поінформували 
про одну умову, залишену 
власником в заповіті. І ця умова 
була секретом, який я не мав права 
розголошувати. На аукціон була 
виставлена лише одна картина – 
«Син». Той, хто її купить, згідно із 
заповітом, успадкує всі картини 
колишнього власника. Людина, яка 
придбала «Сина», отримає все.

«ХТО ВИБЕРЕ СИНА?» 
Сьогодні цей заклик лунає 
до всіх людей. Та тільки не 
вельми багато відгукуються. 
Хто цей «Син»? Це Син Божий 
– Ісус Христос. Хто отримає 
Сина, той отримає все! 
Тільки повір... Понад це – за 
твоє життя вже заплачена 
ціна – кров Ісуса Христа на 
хресті Голгофи… Тобі нічого 
не потрібно платити, тільки 
повір…

ХТО 
ВІЗЬМЕ 
«СИНА»?

«БО ТАК БОГ ПОЛЮБИВ СВІТ, ЩО ДАВ СИНА СВОГО ОДНОРОДЖЕНОГО, ЩОБ 
КОЖЕН, ХТО ВІРУЄ В НЬОГО, НЕ ЗАГИНУВ, АЛЕ МАВ ЖИТТЯ ВІЧНЕ» Ів. 3:16

Стор. 3

БОЖА ЛЮБОВ ПОНАД УСЕ
Свідчення Жені Русакової

БОЖИЙ ДІМ МИЛОСЕРДЯ 
ПРИТУЛОК ДЛЯ БЕЗХАТЬКІВ
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На землі існують 
мільйони книг, але 
є одна, яка змінює 
життя людини, змінює 
на краще все, що нас 
оточує, а найперше – 
нас самих. Ця книга – 
Біблія.

Говорячи про те, що 
ми повинні навчатися 
від Біблії – це значить 
міркувати над про-
читаним, це також 
означає максимально 
уповільнити темп чи-
тання. В теперішній час 

люди хочуть все роби-
ти швидко: прочитати, 
вивчити, отримати ін-
формацію. Для цього 
існує маса методик 
та способів. Сьогодні 
ми знаходимося у 
величезному потоці 
інформації. 

Господь закликає 
нас уповільнити темп, 
читаючи Писання, 
розмірковувати над 
кожним словом, кож-
ною фразою в пошу-
ках більш глибокого і 

повного розуміння. 
Читати та вивчати 

Слово Боже потрібно 
в молитовному роз-
думі. 

Ісус Христос закли-
кає нас до досліджен-
ня Біблії: «Дослідіть-
но Писання, бо ви 
думаєте, що в них 
маєте вічне життя, 
вони ж свідчать про 
Мене» (Івана 5:39).

Ми часто читаємо 
Біблію вибірково, пев-
ні книги здаються 
незрозумілими або 
нецікавими. Люди не 
мають бажання на-
пружити свій розум, 
щоб заглибитися в 
Писання, зрозуміти 
його. Але якщо ми 
будемо молитовно 
підходити до читання 
Святого Письма, все 
буде інакше. Потрібно 
просити Бога, щоб, 
читаючи Біблію, зус-
трітися з Самим Хрис-
том. Місцем зустрічі з 
Богом стануть сторінки 
Біблії.

«На початку було 
Слово, і Слово бу-
ло у Бога, і Слово 
було Бог» (Івана 1:1). 
Відкриваючи Біблію, 
ми на кожній сторінці 

зустрічаємося з Гос-
подом. Усе Писання 
каже нам про Ісуса 
Христа (Івана 5:39).

Як добре, коли 
ми починаємо свій 
день з пошуку Бога: 
з молитви і читання 
Святого Письма.

Вивчаючи Біблію, 
ми будемо успішні і 
розважливі, знайдемо 
в ній принципи для 
життя в родині, ро-
боті, суспільстві. Ми 
знайдемо поради, як 

будувати відносини 
з людьми, як вести 
робочі справи. Але 
найголовніше – кожен 
раз, відкриваючи сто-
рінки Письма, ми бу-
демо зустрічатися 
з Господом Ісусом 
Христом. Це особливі 
зустрічі, вони ніколи 
не бувають нецікавими 
або одноманітними.

Почніть читати 
Біблію, вдумуючись 
у кожне слово. Це 
найцінніша Книга!

Дорогі друзі, не 
варто забувати, що 
ми маємо Біблію зав-
дяки самовідданим 
людям, які не боялися 
випробувань і жорсто-
ких катувань. Вони 
донесли вогонь Божий 
до сьогоднішнього дня.

Давайте збереже-
мо Боже Слово для 
наступних поколінь!

Амінь.
Ігор Горелик

Постулат про те, що 
змінювати віру – гріх, 
переходить із вуст у 
вуста, з покоління в по-
коління. Про нього мені 
говорили бабуся й мама, 
про це я чув від знайомих 
і незнайомих мені людей. І 
він не піддається сумніву, 
адже «так вірили наші 
батьки, і ми так будемо» 
або «не мною це заведено і 
не мені це змінювати». 

ВИЗНАЧЕННЯ ГРІХА 
ДАЄ БОГ

Насамперед, важливо 
зрозуміти, хто дає виз-
начення поняттю «гріх» 
чи ні? Погодьтеся, що це 
прерогатива Бога: визначати, 
чи є певна дія людини гріхом 
чи ні. Одразу зазначу, що 
порушення волі Божої є 
гріхом. А Його воля записана 
у Біблії. Тож варто саме в 
Біблії шукати відповіді на 
запитання: що є гріхом у 
наших діях? Так само Біблія 
дає відповідь: чи справді є 
гріхом зміна віри.

Напевно що одразу важ-
ливо визначитися: про 
яку віру мова? Якщо ви 
наполягаєте на дотриманні 
передань ваших батьків, то, 
звичайно, залишайтеся в 
них. Але якщо паралельно 
цьому ви називаєте себе 
християнином, тобто послі-

довником вчення Ісуса Хрис-
та (а Його вчення передане людям 
на сторінках Біблії), то для вас 
першочерговим авторитетом 
все ж має бути Слово Боже 
– Біблія, Новий Завіт Господа 
нашого Ісуса Христа.

Тому будувати свою віру 
важливо, відштовхуючись 
саме від Біблії. Що кажуть 
про віру не батьківські 
передання, а що каже 
Господь у Своїм Слові. Тому 
жодної послідовної логіки 
немає у вірі тієї людини, яка 
вважає себе християнином 
і наполягає на дотриманні 
батьківських передань, на-
томість ігноруючи вчення 
Ісуса Христа.

ПРО ГЕРОЇВ БІБЛІЇ, 
ЯКІ ЗМІНИЛИ 
СВОЮ ВІРУ

До речі, Слово Боже просто 
переповнене історіями зміни 
віри, і жодного разу не сказано 
про те, що така зміна віри є 
гріхом. Ось лише декілька 
прикладів біблійних героїв, які 
«змінили віру»:

4  Авраам змінив свою 
віру і пішов за Богом в 
невідомість, в результаті його 
тепер називають батьком усіх 
віруючих.

4 Рут «перехрестилася», 
пішовши за своїм чоловіком 
і свекрухою за Богом, ще 
й стала бабусею Давида, 
і увійшла в родовід Ісуса 

Христа.
4 Рахав змінила віру. 

І цією «вірою блудниця 
Рахав, прийнявши з миром 
розвідників, не загинула з 
невірними» (Євр.11:31).

4 Апостол Павло «пе-
рехрестився», кардинально 
змінивши свою віру. В 
результаті став одним із 
найвідоміших проповідників 
християнства. Його листи 
увійшли в Біблію.

4 Книга «Дії святих 
Апостолів», яка є частиною 
Біблії – це взагалі, можна 
сказати, «Книга зміненої 
віри». Там згадуються тисячі 
людей, які змінили свою віру 
і стали християнами.

ПИТАННЯ: чому ці всі 
люди змінили віру? І, власне, 
яку віру? Так, певний час вони 
перебували в батьківській вірі, 
релігії свого народу, роду. Ось 
як пише щодо цього про себе 
апостол Павло: «Ви чули про 
мій минулий спосіб життя у 
юдействі, що я жорстоко 
переслідував Церкву Божу 
і спустошував її; І досягав 
успіхів у юдействі більше 
від багатьох ровесників 
із мого роду, був ревним 
і запеклим прихильником 
батьківських моїх запо-
вітів...» (Гал. 1:13-14). Та коли 
істинний Бог в Особі Ісуса 
Христа відкрився йому, то 
Павло одразу пішов за Ним 

і став «благовістити віру, 
яку раніше винищував…» 
(Гал.1:23).

Отже, Павла (тоді ще Савла) 
та багатьох інших щирих 
людей чудесним чином 
прикликав до Себе істинний 
Бог, і вони усім серцем від-
гукнулися на Божий заклик і 
пішли за Ісусом, залишивши 
ідолів, батьківські передання 
тощо. Авторитетом їхньої віри 
став Сам Господь Бог і Його 
Слово. То як називати таку 
зміну віри? Можливо, це навіть 
не зміна віри, а набуття віри? 
Тільки поправочка: набуття 
істинної віри в істинного Бога.

ЯКА ВІРА В 
УКРАЇНЦІВ?

А тепер щодо нас, українців. 
Часто можна почути, що не 
можна змінювати віру, бо 
саме так «вірили наші батьки 
й діди». Але якщо копнути 
глибше, то наші пращури 
вірили в ідолів – Дажбога 
і Перуна. Прийшов час, і 
вони теж змінили свою віру, 
з милосердя Божого ставши 
християнами.

Отже, висновок такий: 
не гріх змінювати віру в 
бік пізнання Істини. Якщо 
я, наприклад, народився, 
в сім’ї язичників (або юдеїв, 
мусульман, кришнаїтів, буддистів), 
але, прочитавши Біблію, став 
християнином (послідовником 
вчення Ісуса Христа), невже я 
цим згрішив? Біблія каже: 
ні, навпаки! Або якщо я був 
(умовно кажучи) традиційним 

християнином, дотримувався 
певних обрядів, подеколи 
навіть відвідував храм, 
при цьому ніколи навіть 
Біблію не читав, але потім, 
дослідивши Біблію, вирішив 
жити так, як Бог велить мені 
робити особисто, а не так, 
як придумали авторитетні 
релігійні люди, невже цим 
я згрішу? Біблія каже: ні, 
навпаки!

ЯКА ВАША ВІРА?
Отже, Слово Боже 

стверджує, що гріх – 
порушувати волю Божу і 
Слово Боже, яке передане 
християнам в Новому Завіті 
(Біблії). До марновірних 
релігійних людей Господь 
суворо каже так: «Марно 
шанують Мене, навчаючи 
учення і заповідей люд-
ських… Бо ось ви залишили 
заповідь Божу, пильнуєте 
звичаїв людських, …
порушуючи Слово Боже 
переказами вашими, котрі 
ви самі склали» (Мрк.7:7-8,13).

Тобто Слово Боже підказує, 
щоб визначити істинну віру, 
потрібно мати еталон такої 
віри. Де ж цей еталон? Та в 
Біблії ж!

Отже, все просто – читайте 
Біблію, і живіть згідно з тим, 
що заповідав Ісус Христос та 
апостоли, і змінюйте свою віру 
відповідно до Слова Божого, і 
буде вам щастя.

За основу цього тексту взята 
стаття Сергія Степанюка, 

«Щоденник надії»

ЗМІНЮВАТИ ВІРУ – ГРІХ?

«Нехай книга цього Закону не відійде від 
твоїх уст, але будеш роздумувати про неї 
вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, 
що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими 
дороги свої, і тоді буде щастити тобі» 

Біблія, Книга Ісуса Навина 1:8

БІБЛІЯ – НАЙЦІННІШИЙ ДАРУНОК БОГА ЛЮДЯМ

Буває, що люди хочуть 
вибавитися 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 
переможного християнського жит-
тя, ми набуваємо можливість 
визволитися від гріхів, силою Духа 

Святого викорінюючи 
«бур’яни» гріхів цілком – 
з коренем. 

Тому-то, називаючи 
себе християнами (тоб-
то учнями Христа), 
важливо одразу визнати 
Ісуса Христа Господом 
(Царем) свого життя, 
усім серцем покаятися 
в колишніх гріхах і 
прийняти Боже Слово 
Конституцією для свого 

щоденного подальшого життя.
«Отже, коли Син зробить 

вас вільними, то справді ви 
будете вільні» (Івана 8:36).

Геннадій Андросов

ВИСМИКНИ ГРІХ З КОРЕНЕМ!
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Мене звуть Женя. 
Мені зараз 33 роки, 
народилася в Донецьку, 
в сім’ї, яка не знала 
живого Бога. Коли мені 
було усього 4 місяці, моя 
мама померла. А коли 
мені виповнився рік, 
помер тато. У мене була 
сестра, старша за мене 
на 13 років, і моя бабуся 
не дала згоду, щоб нас 
відправили в інтернат і 
оформила опікунство на 
нас…

Зі мною не хотіли 
дружити, бо мої батьки 
були наркоманами. Я 
відчувала несправед-
ливість у ставленні до 
себе і моєю захисною 
реакцією була агресія: я 
часто встрявала в бійки. 
За соціальним статусом 
я не могла приєднатися 
до пристойної компанії, 
відповідно мене прий-
няли в компанію поганих 
хлопців та дівчат, які 
всі були з проблемних 
сімей. Ми рано поча-
ли пробувати гріх, 
починаючи з куріння. 
Серед підлітків грішити 
починають, так би 
мовити, за компанію. 
Ти не запитуєш себе, 
що курити або вживати 
алкоголь, наркотики 
смертельно небезпечно 
для здоров'я, ти просто 
береш і робиш так, як 
всі. Якщо ти будеш 
іншим, не таким, як усі, 
«білою вороною», тебе 
просто не приймуть, 
ти приречений бути 
самотнім, і тебе знову 
будуть принижувати й  
переслідувати.

Залишитися одній 
і сидіти вдома я не 

могла, в мені вирувала 
молодість та здоров’я, 
тому не замислювалася і 
не розуміла, що здоров'я 
не назавжди, воно 
швидко випарується, 
якщо його гробити так, як 
це роблять наркомани. 
Коли мені було 15 років, 
я вперше спробувала 
наркотичні таблетки, які 
мені «по дружбі» дала 
одна дівчинка, вона 
крала таблетки у своїх 
батьків-наркоманів.

Був один світлий 
проблиск в моєму 
дитинстві... Коли мені 
було років десять, моїй 
сестрі розповіли про 
живого Бога, і вона по-
каялася. Я разом з нею 
відвідувала християнські 
служіння в наметах. Мене 
тягло туди, і, можливо, 
я пішла б далі у цьому 
напрямку, але християни 
згорнули наметове слу-
жіння і поїхали на місію 
в Бердянськ. Я знову 
залишилася одна.

Сестра на той момент 
віддалилася від мене, 
стала жити своїм життям 
з іншою людиною, це 
стало істотним ударом 
по моїй психіці.

Я повернулася до 
старої компанії підлітків, 
набувши вразливу сут-
ність, часто впадаючи 
в депресії. А тут ще 
побачила хлопчину, який 
мені дуже подобався, 
а він прийшов з іншою 
дівчиною... Таким чином, 
коли мені було всього 
16 років, я стрибнула 
з четвертого поверху, 
вирішивши закінчити 
своє життя, яке, по суті, 
ще й не почалося.

Кому я потрібна, 
навіщо мені жити? Я 
не бачила жодного 
сенсу в подальшому 
житті. На той момент 
не було нікого, хто б 
мене зупинив, втішив, 
підтримав, допоміг... 
Часто діти скаржаться на 
батьків, в таких випадках 
кажу їм, щоб вони 
дякували Богу, що у них 
є батьки (якими б вони 
не були), тому що у мене 
їх не було і я знаю, як 
це – бути без батьків. Я 
пройшла той шлях, коли 
не могла сказати «мама», 
«тато». Я не можу зро-
зуміти тих дітей, які 
чомусь соромляться так 
звертатися до батьків.

У мене ще раніше 
вже були думки суїциду, 
я різала собі вени, 
але мене рятували. 
Коли вистрибнула з 
четвертого поверху, 
то отримала численні 
травми, переломи, роз-
риви м'язів, шкіри, струс 
мозку, але залишилася 
живою. Мене доставили 
в лікарню, лікарі об-
стежили й сказали, що 
у мене немає шансів 
вижити, що через пару 
годин я помру.

На той момент 
моя сестра вже бу-
ла віруючою, і вона 
молилася під реа-
німацією, де 12 годин 
мене рятували лікарі. 
Десь тиждень я була в 
комі, не померла з Божої 
ласки, цілих пів року була 
в лікарні, перенесла 11 
операцій... Буквально 
через місяць мого 
перебування в лікарні 
моя сестра померла у віці 
30 років. Вона перенесла 
на ногах інсульт, це дало 
ускладнення...

Мене виписали з 
лікарні, але я не бачила 
жодного сенсу для 
подальшого життя. За-
крилася у квартирі, 
мені здавалося, що 
божеволію. Тут ще по-
ховала бабусю…

Ворог не дрімає і 
невпинно робить все, 
щоб вкінець знищити 
тіло й погубити душу. Я 
стала жити з молодим 
чоловіком, який вже сидів 
на тяжких наркотиках, 
мав три судимості. 
Втягнув і мене. У моїй 
квартирі вже було 
наркотичне кубло.

Настав момент, коли 
ті ж наркомани стали 
вимагати переписати 
на них квартиру, 
погрожуючи, що вб'ють 
мене, а квартиру спалять. 
Наркомани – жорстокі 
люди, я розуміла, що 

вони це зроблять, якщо 
не виконаю їхні вимоги. 
Почула, що вони все ж 
вирішили мене вивезти 
й вбити десь в лісі, 
щоб продовжувати ко-
ристуватися квартирою. 
Розуміла, що мене 
шукати ніхто не буде, 
і через годину мене 
вб'ють. На той момент 
стала молитися до Бога, 
щоб Він вивів мене з цієї 
квартири. Наркомани 
замкнули двері, я не 
мала ключів. Але коли 
натиснула на замкнені 
двері, вони відчинилися... 
І при цьому ніхто не 
побачив мене, інакше 
б мене не випустили 
живою. Я дивом втекла, 
а на наступний день 
мене зловила поліція і 
мене посадили. Мене, 
як власницю квартири, 
хотіли ув’язнити на сім 
років. Мені було тоді 17 
років, і мені дали всього 
два роки.

У в'язниці я ста-
ла відвідувати бого-
служіння, які там про-
водили християни з 
волі. Мені подобалося 
спілкуватися з ними. 
Я вдячна Богу, що 
потрапила в місця 
позбавлення волі, то-
му що за ці два роки 
мої колишні подружки 
(старшій з яких було не 
більше 25 років) померли 
від передозування нар-
котиків. Якби мене 
не вбили «друзі» – 
наркомани, то вбив би 
наркотик.

Я звільнилася, мене 
люб’язно прийняла жити 
до себе моя тітка. Ще з 
в'язниці я попросила у 
неї письмово вибачення. 
Вона зраділа, що я дала 
про себе знати, навіть 
відвідувала мене у в'яз-
ниці. Мою квартиру 
наркомани розібрали 
повністю, винесли все, 
що тільки можливо. А 
потім прийшла війна, в 
цю квартиру потрапив 

снаряд... Повертатися 
до Донецька вже було 
неможливо.

Одного разу я лежала 
на ліжку і думала: невже 
я нікому не потрібна, 
і ось так моє життя 
пройде, в наркотиках, 
без любові, без надії, без 
сім'ї, без дітей... А мені 
так хотілося світлого, 
чистого...

Невже мене ніхто не 
любить?! І тут дзвінок 
від моєї подруги з іншого 
міста, з якою ми раніше 
вживали наркотики.

Вона покаялася, коли 
я була в ув'язненні і, 
виявляється, весь цей 
час вона молилася за 
мене. Вона так говорить: 
«Привіт, Женько. Хочу 
тобі сказати, що Ісус тебе 
любить!»

Напевно, моя душа 
на той момент вже була 
готова до розуміння і 
прийняття Божої Істини. 
Подружка запропонувала 
мені поїхати разом з 
нею в Бердянськ, і я 
відразу ж погодилася. 
Я їхала, як думала, на 
море, але погодилася 
пройти реабілітацію в 
християнському центрі. 
Побачила там інший 
світ, новий для мене. 
Моя зранена душа 
відгукнулася на Божий 
заклик, буквально за 
кілька днів я покаялася 
у своїх гріхах, потім 
отримала хрещення 
Духом Святим, уклала 
Завіт з Богом через вод-
не хрещення. Стала вже 
сама допомагати іншим 
в центрі реабілітації. 

В Бердянську, у церк-
ві «Город Убежище», я 
познайомилась зі своїм 
майбутнім чоловіком 
Русланом. Він тоді слу-
жив в чоловічому центрі 
реабілітації. Моє тіло 
все в шрамах, я мала 
комплекси, що мене 
ніхто не візьме заміж. 
А тут такий подарунок 
згори! Невже таке мож-
ливо? Невже я також 

можу бути щасливою, 
мати сім'ю, дітей... Так, 
Бог дав нам дітей, хоча 
прогнози лікарів були 
невтішні. Наші двоє ді-
ток народилися через 
кесарів розтин, але вони 
повноцінні й здорові. 
Чудеса можливі, тому 
що наш Бог – Бог 
чудес!

На сьогодні ми з 
чоловіком служимо в 
християнському цент-
рі реабілітації під За-
поріжжям. Тут і живемо.

Село називається 
Перун, така стара 
язичницька назва, від 
імені слов'янського 
ідола Перуна. Село 
практично вимерло, 
тут більше живе реа-
білітантів, ніж місцевих 
жителів. В селі немає 
нічого, навіть магазину. 
І саме тут Бог велів 
Світлу засяяти в царстві 
темряви. Але це вже 
інша історія, яка також 
сповнена щоденними 
чудесними свідченнями 
Божої слави.

Щодня ми дякуємо 
Богові за щастя нового 
життя з Христом і у 
Христі. Слава Йому!

Бажаю кожному, 
хто читає або слухає 
моє свідчення, щиро 
навернутися до Бога. 
Він живий, реальний. 
Господь обов'язково від-
повість на вашу молитву 
серця, вгамує ваш біль, 
допоможе і підтримає, 
навіть якщо навколо не 
буде нікого, хто б вам 
допоміг. Бог є всюди! І 
вночі, і вдень, в будь-яку 
секунду вашого життя 
готовий відгукнутися 
на стогін вашої душі. 
Тому не змарнуйте час 
вашого життя. Воно так 
швидко йде… Рясного 
Божого благословіння 
бажаю усім. Господь з 
вами і з кожним із нас! 
ХРИСТОС ЛЮБИТЬ ВАС!

Женя Русакова, 
Запорізька обл., 

тел +380668914827

БОЖА ЛЮБОВ ПОНАД УСЕ!
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Одна бідна вдова після смерті свого 
чоловіка  дуже захворіла і майже усю зиму 
пролежала у ліжку в прохолодній хаті. 
Весною, змучена, виснажена тривалою 
хворобою, вона вийшла на подвір’я, 
знайшла лопату і почала скопувати 
город. Вигляд у неї був жалюгідним, 
явно хворобливим, лопата від безсилля 
випадала із рук. Якраз у цей час їхав в 
поле один чоловік з трьома плугами. Він 
був відомий у селі як заможний і порядний 
християнин, часто відвідував богослужіння, 
а значить, був братом у Христі для цієї 
бідної вдови.

– Бог вам в поміч! – гукнув він до 
старенької, проїжджаючи повз неї.

– Дякую. Бог в поміч і вам, – ледве 
чутно відповіла квола жінка, продовжуючи 
скопувати город.

Через деякий час по цій же вулиці 
їхав інший чоловік, тільки на виснаженій 
роботою конячці, з одним плугом. Він теж 
був віруючою в Бога людиною. Селянин 
зупинився, побачивши літню жінку з 
лопатою в руках, уважно подивився на 
вдову, та й не довго думаючи, заїхав у двір 
і мовчки зорав її город.

– Дякую тобі, брате, – зі сльозами на 
очах дякувала вдова.

– Не мені, а Господу, – відповів брат у 
Христі.

Ось така життєва історія, а ви, дорогі 
читачі, поміркуйте. 

Два чоловіки... за одного і другого 
страждав та помер на хресті Ісус 
Христос. Обоє ходять на богослужіння, 
слухають і, напевно, читають Біблію. 
Обидва сподіваються бути у вічності з 
Господом.

Але ж плоди у них різні. Чи ж не так? 
«По плодах їхніх пізнаєте їх», – сказав 
Христос (Мт. 7:16).

«Не усякий, хто говорить Мені: 
«Господи! Господи!» увійде в Царство 
Небесне, але той, хто виконує волю 
Отця Мого Небесного», – читайте про 
це в Євангелії від Матвія (7:21).

А у Євангелії від Луки ось як Христос 
звертається до релігійних людей: «Що 
ви звете Мене: Господи! Господи! І не 
робите того, що Я говорю» (6:46).

ЯКИЙ ПЛІД ТИ ПРИНОСИШ 
ДЛЯ ГОСПОДА ІСУСА 

ХРИСТА?

«ПО ПЛОДАХ ЇХНІХ 
ПІЗНАЄТЕ ЇХ…»

«Ми не змінюємо світ, просто 
дивлячись на нього.

Ми змінюємо світ, вибираючи те, як 
ми живемо в ньому. 

Погляньте вгору – небеса відкриті». 
Це заключна фраза із англійського 

фільму «Аеронавти» (2019 р.). 
Я не знаю, чи були віруючими ті двоє 

молодих людей-аеронавтів (чоловік і 

жінка), які на повітряній кулі піднялися 
високо поза хмари, що ледь залишилися 
живими, але ця фраза цілком відповідає 
вченню Ісуса Христа і її можна поставити 
епіграфом до Нового Завіту. 

Врешті, не обов’язково підніматися 
вгору на десятки кілометрів на літаку 
чи аеростаті, щоб поглянути на безкрає 
небо... У тому, що небеса відкриті, я 
вбачаю значно глибший зміст. 

Небеса відкриті саме для дітей Божих, 
тих, хто прийняв вірою Ісуса Христа, 
Його жертву на хресті. Так, саме Він 
– Агнець Божий, відкрив нам, людям, 
святі Небеса. Саме через Його жертву 
по вірі ми маємо вільний вхід до вічного 
Царства Господа нашого й Спасителя 
Ісуса Христа (2 Петра 1:11).

Тепер щодо нашого вибору: як саме 
жити у цьому світі? То справді – вибір 
за нами. Який вибір зробиш ти, щоб жити 
в світі? Найкращий вибір – вибір того, що 
пропонує Слово Боже, Євангелія Ісуса 
Христа. Вибери Життя, а Життя – це 
Сам Ісус Христос, у Ньому наше життя. 
Найкращий вибір – життя з Ісусом 
Христом і в Ісусі Христі.

Петро Українець

Сьогодні, опинившись в 
центрі нашого (порівняно) не-
величкого міста, був вражений 
великою кількістю автомобілів 
на дорогах. Пішоходам і ве-
лосипедистам потрібно дуже 
пильнувати, щоб не потрапити 
під колеса автомобіля. Через 
дорогу важко перейти. Дороги 
залишилися по суті ті ж самі, що 
й 30 років тому, а автомобілів 
стало в рази більше. 

Напевно коли апостол Іоанн 
бачив у видінні велике кінне 
військо (Відкриття, 9:16), то його 
опис коней і вершників дещо 
дивує, вони були в якихось 
вогняних панцирах. Чи не були 
то автомобілі, яких звичайно 
Іоанн не міг ні бачити, ні 
уявити? Звідси й такий опис цих 
«тварюк», які шкодили людям, 
що живуть на землі.  

Пригадав приспів старої пісні, 
якій вже 35 років: «Автомобили, 
автомобили буквально всё 
заполонили. Там, где вековая 
лежала пыль, свой след 
оставил автомобиль…». Цікаво, 
як би «Веселі хлопці» заспівали 
цю пісню нині, коли автомобілів 
стало в сотні чи навіть тисячі 
разів більше? 

Щоб не потрапити під ко-
леса автомобіля, важливо 
дотримуватися правил руху, 
пересування на дорогах. Але 
буває й так, що якщо ти не 
порушиш правила, порушить 
хтось інший. Переходячи 
вулицю у визначеному місці по 
«зебрі» і на зелене світло, однак 
треба на всяк випадок поглядати 
в напрямку можливого виїзду 
автомобіля. «БЕРЕЖЕНОГО 
БОГ БЕРЕЖЕ». 

АВТОМОБІЛІ 
ТА ГРІХИ

Хочу провести паралель в 
духовному сенсі. Таким же чи-
ном, як намножилася кількість 
автомобілів і відповідно стало 
більше аварій, травм і смертей 

через це, таким же чином стало 
більше небезпек від гріхів, що 
чатують людину на її дорогах 
життя. Якщо автомобіліст ще хоч 
якось повинен дотримуватися 
правил дорожнього руху, то 
гріхи намагаються вдарити 
при першій-ліпшій нагоді. 
Втратив пильність і вже гріх 
завдав шкоди – добре, якщо ця 
шкода незначна, а може бути 
смертельна аварія від зіткнення 
з гріхом.

ВИСНОВОК: 
ПИЛЬНУЙТЕ! 
З цього порівняння і взагалі 

стрімких (глобальних) подій 
навколо, можна зробити 
висновок згідно зі Словом 
Божим (краще нічого не 
скажеш): 

«Тож ПИЛЬНУЙТЕ, бо не 
відаєте НІ ДНЯ, НІ ГОДИНИ, 
коли прийде Син Людський!» 
(Мт. 25:13).

«Отож, пильнуйте, тому 
що не відаєте, котрого часу 
Господь ваш прийде… будьте 
готові, бо, о котрій годині не 
сподіваєтеся, прийде Син 
Людський» (Мт. 24:42, 44).

ПИЛЬНУВАТИ – означає бути 
бадьорим, не спати духовно, 
проявляти уважність, пильність, 
бути напоготові. У цей останній 
час примноження глобальних 
небезпек навколо у світі людині 
СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНО 
РОЗСЛАБЛЯТИСЯ і попускати 
своїм тілесним забаганкам. 

Бажаю кожному читачеві 
цієї замітки бути уважним, 
пильним, бадьорим, актив-
ним духовно (та й фізично 
не завадить). Рясного благо-
словіння від Господа та Бо-
жої охорони Вам на вашій 
життєвій дорозі і нехай Бог 
береже Вас і від зіткнення з 
автомобілем!

Геннадій Андросов, 
м. Миргород

СТЕРЕЖИСЬ 
АВТОМОБІЛЯ!

ПОГЛЯНЬТЕ ВГОРУ – НЕБЕСА ВІДКРИТІ
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Відразу зазначу, що я Бога не шукав, 
Господь Сам мене знайшов і врятував. 
Я народився і жив в Мелітополі, у мене 
були батьки, я вів здоровий спосіб 
життя, серйозно займався спортом. 
Мої родичі всі судимі, всі були в 
залежності (чи то від наркотиків, чи 
то алкоголю), і я підсвідомо розумів, 
що така ж доля чекає й мене, якщо 
кину спорт, оступлюсь. Коли моя мама 
йшла на роботу, мій брат влаштовував 
вдома кубло наркоманів. У мене 
ж все ще були райдужні плани та 

мрії, всіляко опираючись поганим 
обставинам, вже готувався на виступи 
з боксу на рівні України. Але сталася 
криза, СРСР розвалився, завод, який 
фінансував нашу спортивну асоціацію, 
збанкрутував, відповідно наше фі-
нансування також припинилося. Я 
став нікому не потрібний зі своїми 
спортивними досягненнями... 

Смикнувся з боку в бік, проковтнув 
образу, потім махнув на все рукою... 
Випивши перші сто грамів спиртного, 
покотився по похилій, а далі: пішло 
й поїхало... Десь через рік мені дали 
перший термін за вживання наркотиків. 
В результаті у мене назбиралося 
десять судимостей, загальний термін 
мого перебування у в'язниці – 15 років. 
Кожен раз, повертаючись з ув’язнення, 
думав, що почну нове життя, але мене 
вистачало ненадовго, знову падав 
в гріхи й опинявся на самому дні. З 
кожною відсидкою мені ставало все 
гірше...

Одного разу мені передали сумку 
з продуктами, на дні якої знайшов 
записку з молитвою «Отче наш», став 
щоранку читати цю молитву, хоча й 
далі грішив… Зі мною сиділи в’язні, 
які увірували в Ісуса Христа, до нас 
зі свободи приїжджали християни, 
і я також приходив на їхні служіння 
заради інтересу, щоб заповнити час 
та на людей подивитися. Пам'ятаю, 

як одного разу у мене був потяг 
покаятися, але посоромився і тоді 
проігнорував Божий голос. Якраз після 
цього останнього терміну буквально в 
лічені дні скотився у найглибшу прірву, 
став вживати метадон, а коли вже не 
було можливості знайти цей наркотик, 
заливав себе спиртним...

Раніше мав квартиру й будинок, 
але все втратив, тому жебракував, 
бомжував. Коли ще щось розумів, 
планував і намагався скоїти суїцид, 
потім мій мозок (можна сказати) вим-
кнувся. Я, як труп, лежав в одному 
з погрібників (що належав комусь 
з жильців багатоповерхівки), який 
зайняв самовільно. Всі мої близькі 
родичі померли не своєю смертю, 
я також чекав такої долі. Саме в 
той момент хтось потелефонував 
християнам з проханням, щоб мене 
забрали в Бердянськ, до притулку 
при церкві «Город Убежище», тому 
що інакше я просто помер би в тому 
льосі. Приїхали представники церкви, 
підняли мене і посадили в автомобіль, 
не погребувавши мною, брудним, 
смердючим, з ранами, що кровоточили. 
За два місяці в притулку я прийшов в 
себе, відновився. Потім увірував в Ісуса 
Христа, прийняв Завіт з Богом через 
водне хрещення й отримав хрещення 
Духом Святим. Тепер (ось вже три 

роки) допомагаю таким же безхатькам, 
яким був недавно сам. Господь змінив 
мене зсередини та ззовні настільки, 
що мої колишні знайомі при зустрічі 
мене не впізнають.

Для мене тепер головне: дійти 
до кінця, не оступившись на шляху 
істини. Одруженим не був, молюся, 
щоб Бог влаштував і моє сімейне 
життя. Обертаюся назад і розумію, що 
недавно гинув, був мертвий, а тепер 
спасенний виключно з милості Божої. 
Чи не забагато для мене благ? Господь 
передбачить. Щиро вдячний Ісусу 
Христу за кожен день, прожитий з 
Богом.

Олег Кабак, 46 р.,
м. Бердянськ, т.0667974043

Р. S. Одного разу я молився о третій 
годині ночі про своє подальше життя 
та служіння Господу, щоб Дух Святий 
направив. А мені голос в серці: «Встань 
і йди». Я прийшов до інваліда без ноги, 
який хотів випорожнитися на відро, 
але впав і перекинув все на себе. 
Допомагаючи тому інваліду, явно в 
серці почув голос: «Не шукай десь, ось 
твоє служіння!» Отже, мені не треба 
шукати свого, не треба поспішати, 
форсувати події, у Господа на все 
є час і у Нього все вчасно. Не знаю 
скільки часу ще житиму тут в притулку, 
але хочу і далі, де б не був, служити 
всім серцем Господу та ближнім.

ОЛЕГ КАБАК: «Я БУВ МЕРТВИЙ, З БОЖОЇ ЛАСКИ ТЕПЕР ЖИВИЙ!»

Другим пунктом нашої подорожі в Запорізьку 
область став Бердянськ, куди ми прибули 3 червня 
зранку. Нас зустрів служитель церкви «Город 
Убежище» Віталій Петрик. Ми приїхали з ним 
до притулку для бездомних, бомжів, інвалідів з 
вулиці… Таке я побачив вперше, навіть не повірив 
би, що так може бути насправді. Я тільки чув там, 
наприклад, про матір Терезу, як вона з сестрами 
милосердя опікувалася бездомними бідолахами, 
які помирали в неї на руках. Щось подібне побачив 
тут. В це місто тисячі людей приїжджають на 
відпочинок до моря і навряд чи хто з них знає про це 
місце милосердя. Думаю, що й не всі місцеві жителі 
знають. А варто було б кожному там побувати й на 
власні очі побачити, як можна жертовно служити 
ближнім, і відповідно – Богові.

Вадим Матросов, диякон церкви, розповів, що 
цей центр розпочався з наметового служіння в 
місті. Вони проводили наметові євангелізації, на які 
прийшли бездомні люди. Вже намет згорнули, а ці 
люди приходили знову і знову… І прийшла думка 
організувати притулок для таких людей.

Знайшли приміщення – покинуту величезну 
будову з бетону (колишнє трамвайне депо). 
Величезна триповерхова сіра будівля, мовби 
покинутий довгобуд, на даху якого вже виросли 
чималі дерева. Виявляється ця будівля належить 
одному бізнесмену з Києва, який усно дозволив 
використовувати це приміщення для притулку. 
Тепер керівники цього центру моляться і роблять 
зусилля, щоб офіційно оформити хоча б оренду 
цього приміщення, щоб мати можливість законно 
провести водогін, електрику. Не зважаючи на 
те, що притулок діє десятий рік, у них немає ні 
електрики, ні води (до цього часу просили в сусідніх 
організацій). А тут знаходять притулок буває 
одночасно понад сто осіб. В окремій кімнаті стоїть 
груба, на якій готують на дровах їжу. Спека надворі 
30 градусів, а в цій кімнаті так жарить, як у сауні по 
максимуму. А є посвячені служителі центру, які в тій 
«сауні» паряться цілий день.

Жителі притулку саме розпочинали обід. 
Свіжий баняк запашного українського борщу 

вабив також і нас… Обов’язкова молитва перед 
обідом… Всередині три приміщення, облаштовані 
двоярусними ліжками, так би мовити, під бараки 
для житла безхатькам. Деякі з них без ніг, 
пересуваються на інвалідних візках, їм же служать 
інші жителі центру, які на двох ногах. Не зважаючи 
на відносно молодий вік, практично всі вони без 
зубів… Гріх дає взнаки й швидко руйнує тіло.

Це справді велике Боже милосердя до цих 
людей, що вони не загинули десь в каналізаційній 
ямі чи підвалі, а знайшли притулок тут. Бог дав їм 
шанс на життя, понад це – нове життя з Богом. 
Коли увечері ми проводили для мешканців центру 
богослужіння, то один служитель сказав: давайте 
разом скажемо «Ісус Христос – моя доля!», то вони 
всі дружно скандували цю фразу. Було відчуття, 
що мешканці притулку справді отримали живу 
надію на нове життя.

Гості-волонтери із церкви с. Кам’янка (Буковина) 
влаштували для цих немічних людей святкову 
вечерю, яку власноруч приготували.

Записав на диктофон декілька свідчень 
служителів цього центру, які донедавна були на 
самому дні суспільства, а тепер вони народжені 
згори діти Божі й служать в церкві.

Центр має своє підсобне господарство, щоб бути 
на самоокупності. Я також був вражений тим, що при 
такій спеці, при наявності великого господарства 
(декілька десятків свиней!) не чутно неприємного 
запаху. Все прибрано, помито, вичищено… Слава 
Богу за служителів, що самовіддано трудяться 
в цьому центрі. Вони тут живуть комуною, як у 
першоапостольській церкві (крім свиней).

Також ми відвідали два реабілітаційні центри 
від церкви «Город Убежище» (пастор Роман 
Кос’яненко) в селі Нова Петрівка під Бердянськом, 
де чоловічий і жіночий реабцентри.

Слава Богу за ці служіння. Церква служить Богові 
й людям, на сто відсотків щоденно виявляє Божу 
любов в добрих справах людям, згідно з Заповіддю 
Христа (Мт. 5:44-48).

Геннадій Андросов, Миргород – Бердянськ

ДІМ МИЛОСЕРДЯ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ В БЕРДЯНСЬКУ

Загальний вигляд будівлі притулку ззовні

Мешканці та служителі притулку

Святкова вечеря для мешканців притулку
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Дозвольте поставити Вам запитан-
ня: невже і справді хто-небудь став 
щасливим, вигравши битву за місце 
під сонцем, при цьому залишаючись 
переможеним у власній душі?

Під яким прапором і на якій 
території нам потрібно опинитися, 
щоб позбавитися самотності, пустки 
в душі, образи й гіркоти, ненависті та 
прокляття, які являються невіддільною 
складовою життя у владі гріха!?

Так, головна війна іде в наших 
душах.

ВІЙНА ЗА ЩО?
Правильно, за владу над нашою 

душею і життям, адже це і є найцінніше, 
чим ми володіємо, і ради чого варто 
мобілізуватися.

На кону – щастя чи пустота і 
безглуздість, благословення чи 
прокляття, радість чи душевні муки, 
справжній спокій чи постійна тривога і 
дискомфорт в душі…

Але в підсумку ця битва має 
наслідки, перевершуючи всі жахи або 
радості будь-якої війни – підсумок цієї 
битви визначить вічність твоєї душі.

Бувши ураженим духовною 
сліпотою, нам не хочеться навіть 
зупинятися і подумати про це, простіше 
ввімкнути новини і подивитися, як 
воюють десь там.

Нам не хочеться бачити війни 
ТУТ, у власному серці, а ще більше – 
побачити та визнати її наслідки!

Але, на жаль, вони є.
Виключайте телевізор і комп’ютер, 

озирніться навколо, придивіться до 
власного життя, погляньте в очі вашим 

близьким, прислухайтеся до того, що 
відбувається всередині вас…

У ці дні в країні проходять акції 
боротьби проти наркозалежності, яка 
вражає все більше і більше молодих 
хлопців і дівчат. Але чи знайшла наша 
влада зброю проти влади цього зла?

Розбиваються, калічаться долі й 
сім’ї, рано помирає молодь, плачуть 
матері, дружини й діти…

Як перемогти у цій війні!? 
Чи є у нас відповідь на це?
А що сказати про кількість і наслідки 

подружньої невірності, що стала 
нормою в нашому суспільстві? Про 
розпад шлюбів, про аборти, покинутих 
дітей чи батьків?...

Ми настільки сліпі, що для багатьох 
поразка вже стала солодка.

Але скільки все ж тих, хто ковтає 
вночі сльози від розпачу і безсилля 
виплутатися з диявольських тенет 
гріха і невір’я.

Добра новина полягає в тому, 
що Бог знає про наше безсилля і 
безпомічність в цій битві, і Він Сам 

готовий виступити за нас і допомогти 
нам отримати перемогу над ворогом.

У нас є шанс в цій війні (до речі, 
може саме через це ми так часто 
перемикаємося на щось інше?).

Але шанс з’являється у кожного, хто 
чує істину про Ісуса Христа. Він – єдина 
надія для кожного з нас. Незалежно від 
нашого стану, національності та інших 
дрібниць, що відрізняють нас один від 
одного, кожний має шанс на перемогу.

Кожний, хто всім серцем повірить 
в Божого Сина – Ісуса Христа, 
покається перед Богом і піде за 
Ним, стає переможцем!

Пустота, ненависть, душевні 
муки, прокляття зникають разом з 
переможеним ворогом наших душ – 
дияволом.

І разом з Ісусом Христом в нашім 
житті розпочинає царювати радість, 
спокій, благословення і в вічності – 
Богом приготовлене Царство.

Це правда – Він приготував Його 
переможцям!

Павло Федорук

ЯК ПЕРЕМОГТИ В НАЙВАЖЛИВІШІЙ ВІЙНІ?

Один християнин розповів, 
що останнім часом він свою 
сусідку (похилого віку жінку) 
мало бачить. Йому дружина 
на це каже: «Вона, як тебе 
побачить, то втікає, два тижні 
тому ти похвалив її черешню, 
а вона почала всихати…». 
Йому й невтямки було, що 
його сусідка – дуже забобон-
на жінка, боїться пристріту 
тощо. Він у своїй простоті 
казав про все позитивно, 
а сусідка вважає, що коли 
сусід похвалить її городину, 
чи плодове дерево, то чекай 
біди. Такі речі вона сприймає, 
як наврочення (сглаз – рос.).

Часом диву даюся від 
українців, що ведуться на 
таке невігластво, але це так. 
Тож треба яку дурість мати 
в голові, щоб при зустрічі 
знайомої мами з немовлям 
плювати на дитину й казати: 
«Яка ти погана, тьху на 
тебе…». Тож навпаки скажи: 

«Яка в тебе донечка гарнюня, 
вся в маму!»

Одна християнка, знаючи, 
чим хворіють сусіди, знайомі, 
старається нічого не казати 
ні про них, ні про їхніх дітей. 
Може воно й так, але що 
робити тим, хто заражений 
оцими забобонами, страхом 
зурочення, пристріту тощо? 
Вже давно не звертаю на 
це увагу, то й думав, що всі 
такі, як я. А воно виявляється 
ні. Хоч би на базарі: купив 
раненько кусень сала, 
продавчиня таки уступила, 
при цьому сказавши, може 
я легкий покупець, і перший, 
і їй пощастить все гарно 
продати. Або, отримавши 
гроші від першого покупця, 
продавчиня починає махати 
тими грошима над своїм 
крамом…

Людоньки, ви не живете 
у 21 сторіччі. Ви живете 
по звичаях середньовіччя! 

Тому відповідно й рівень 
життя у нас такий. Хай Бог 
помилує і дасть просвітлення 
розуму всім, хто стукає по 
дереву, плює через плече, 
не вітається через поріг, не 
йде між стовпами, а обходить 
стовп, боїться чорної кішки, 
має страх перед числом 13, 
бажає ні пуху ні пера (ну й 
ще купа всього, це написав 
перше, що згадав). Це все 
забобони, дурниця… Не вірте 
всьому цьому і не звертайте 
увагу на жодні забобони. 
Це обман від сатани, який 
упіймав таких марновірних 
невігласів, недовірливих 
(мнительных – рос.) людей у 
свої сіті.

Віруйте Ісусу Христу і 
нічого й нікого не бійтеся. 
Бійтеся засмутити Господа 
Ісуса Христа своїм марно-
вірством та гріхами. 

Геннадій Андросов

«ЯКА У ВАС ПОГАНА ДИТИНА, ТЬХУ НА НЕЇ» 
(ПРО ЗАБОБОНИ ТА ПРИСТРІТ)

Знайома нам жінка похилого 
віку Василівна тяжко захворіла, у 
неї десь з'явилося кошеня... Вона 
каже моїй жінці:

– Це мені мабуть ще й за те, що 
я кошенят топила. 

– Василівна, ну що ви таке  
вигадуєте...

Далі ця хвора жінка міркує так: 
– От я буду глядіти це кошеня, як 

воно виживе, то і я буду жити. 
– Василівна, не вигадуйте 

дурниць.
Пройшов час, кошеня здохло. 
Василівна почуває вже краще і 

міркує так: 
– Це кошеня на себе взяло всі 

мої хвороби.
– Василівна, ви знову за своє? 

Тож ми молилися! Ісус Христос 
взяв усі ваші хвороби на себе і 
гріхи – також.

Петро Українець

ПОГАНСЬКА ЛОГІКА У бджоли є жало, яке виглядає 
як наконечник стріли. Коли бджола 
жалить людину, жало проникає 
в шкіру і залишається там, тому 
що воно забезпечене загнутими 
всередину зубчиками, які застряють в 
шкірі людини.

При спробі злетіти, разом з жалом 
відривається отруйна залоза і частина 
травних органів бджоли. Незабаром 
після цього бджоли помирають…

З людиною відбувається щось 
схоже. Є ті, хто постійно намагається 
нападати на інших людей, снуючи 
плітки, інтриги, виплескуючи на них 
ненависть, злість, образу, заздрість...

Це може якийсь час турбувати 

їхню «жертву», але в підсумку саме 
вони стають жертвою власної злоби, 
бувши глибоко нещасними всередині.

«Не обманюйте себе: Бог 
осміяний бути не може. Що 
посіє людина, те й пожне»

Новий Завіт, Послання до Галатів 6:7
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Читайте нижче 15 коротеньких 
свідчень чоловіків з християнського 
центру реабілітації (с. Перун, 
Запорізька обл.). Пересвідчуєшся 
через цих людей, що Бог – Любов. 
Він кличе всіх прийти до Нього в 
щирому покаянні.

До цих свідчень свого роду епіграфом 
варто поставити ось ці вірші зі Святого 
Письма:

«Усе прийде до Мене, що Отець 
дає Мені, а того, ХТО ДО МЕНЕ 
ПРИХОДИТЬ, Я НЕ ВИЖЕНУ ГЕТЬ» 
(Ів. 6:37).

«А коли ми невірні, зостається Він 
вірним, бо не може зректися Самого 
Себе!» (2 Тим.2:13).

ДАНИЇЛ, 22 роки: «Я – колишній 
наркоман. Два роки до мене стукав 
Господь. Дуже вдячний Господу, що 
Він привів мене сюди й зрощує мене 
духовно. Я молюся про хрещення 
Духом Святим...».

РУВИМ, 24 роки: «Я з віруючої сім’ї. 
Так вийшло, що я сильно противився 
вихованню батьків. З 13-річного віку 
загруз в пороках. Я вже не вірив, що Бог 
дасть мені покаяння. Але Бог показав 
мені Свою любов. Дивовижним чином 
Бог привів в реабілітаційний центр. Бог 
перетопив моє серце».

ОЛЕКСАНДР, 45 років: «Я вирішив 
одружитися, зустрів дівчину, вона – 
християнка. Після спілкування з нею, 
вирішив стати християнином, і ось я 
тут».

ЮРІЙ, 39 років: «Я – колишній 
наркоман, алкоголік, так сильно опус-
тився, що вже не вірив ні в що. Одна 
християнка запросила мене до церкви, 
я став потихеньку відвідувати служіння, 
потім вирішив, що мені потрібно пройти 
реабілітацію, щоб повністю звільнитися 
від пороків і гріхів».

МАКСИМ, 24 роки: «Я – сирота, коли 
вийшов з інтернату, то став вживати 
наркотики, впав на саме дно. Був так 
сильно виснажений, зміг зрозуміти, 
що помру, мені нікуди було діватися і 
я почув за реабцентри, що тут можуть 
допомогти. За Господом я не гнався, 
але коли опинився в реабцентрі, 
Господь мене торкнувся, хрестив мене 
Духом, дарував мені нову сім’ю, братів. 
Я славлю Його за це і дякую, слава 
Господу».

ДМИТРО, 23 роки: «Я сам з віруючої 
сім’ї: мати та дідусь з бабусею – 
християни. Батько пішов з сім’ї, коли 
мені було п’ять років. Про Бога знав з 
дитинства, але особисте спілкування 
з Богом у мене почалося тільки тут, а 
реабцентрі. Сильно вдячний Господу, 
що я тут».

ОЛЕКСІЙ, 36 років: «Я жив з жінкою 
в блуді, і діти у нас є. Через вживання 
алкоголю і наркотиків, ми розлучилися. 
У дружини служби також забирали 
дітей, у неї були суди через це. Нарешті 
вона прийшла до Господа і покаялася. 
Бог дивовижним чином відновив її в 
правах на дітей. Вона стала повністю 
іншою людиною. Я подумав, що якщо 
Бог зробив таке чудо з дружиною, то 
і мені потрібно до Господа. І ось я тут, 
покаявся в гріхах. Вдячний Господу, 
що Він повернув мене до життя. Слава 
Господу за спасіння».

ІБАДІЛ, 52 роки: «Я родом з 
Узбекистану, з багатодітної сім’ї, в 
якій було 12 дітей. З усієї родини 
тільки я один – християнин. Половина 
родини – затяті мусульмани, тому 
мене підтримали тільки деякі родичі. 
Я пізнав живого Ісуса Христа, прийшов 
до пізнання Бога через свою колишню 
дружину. Вдячний Господу, що Він ме-
не знайшов. Тут опинився через те, що 
відступив від Бога і загруз в гріхах. Це 
ми відступаємо, а Бог вірний і ніколи 
нас не залишає. Я вдячний Господу, 
що Він дав мені шанс виправитися. 
Слава Йому. Амінь».

ВАНЯ, 30 років: «Я із Запоріжжя. У 
минулому житті – наркоман, алкоголік, 
дармоїд... Мене Бог закликав, коли 
мені було 20 років. Він врятував мене 
від в’язниці, я обіцяв Йому служити, 
але моєї обіцянки вистачило всього 
на рік. В результаті сильно загруз 
в гріхах. На початку, опинившись в 
реабцентрі, я тільки думав позбутися 
згубних пристрастей: алкоголізму, 
наркоманії, але в підсумку зрозумів, 
що мені потрібен тільки Бог. Без Бога я 
ніщо. Слава Господу, що я тут, саме Бог 
привів мене сюди».

ВІТАЛІЙ: «Я з Чернігівської області, 
Новгород-Сіверського. З 15 років почав 
вживати наркотики. Був засуджений. 
Після звільнення переїхав до 
Бердянська, знову вживав наркотики, 
став красти. Мене знову засудили. 
Коли звільнився, зустрів дівчину, з 
якою стали жити разом. У 2018 році 
вона покаялася, а я думав, що теж 
покаявся, але оступився, рік бігав в 
гріхах, нарешті прийшло усвідомлення, 
що мені потрібно рішуче звернутися до 
Господа. І ось я тут. Бог показує мені, 
що без Нього я – ніщо».

ОЛЕКСІЙ, 34 роки: «Я із Запоріжжя. 
За десять років вживання наркотиків 
став кінченим наркоманом. Півтора 
року шукав вихід, пробуючи різне 
медикаментозне лікування. Вихід 
знайшов там, де не очікував. Лікувався 
в наркологічному центрі, туди прийшов 
один християнин і показав мені на 
Христа, сказавши при цьому, що мені 
потрібно до Бога, Він – розв’язання 
моїх проблем і вихід. Деякий час я ще 
не хотів, але одного разу подивився в 
дзеркало і зрозумів, що через місяць 
мене не буде. Прийшов в центр 
реабілітації, спочатку підозрював, що 
може це якась афера. Я звик до поганого 
поводження, а тут всі так добре до мене 
ставляться, я підозрював і думав: в 
чому ж підступ? Я звик жити звіриними 
інстинктами, комусь щось треба, всі 
шукають користі. Виявилося, що тут 
все інакше. Мені безкорисливо хочуть 
допомогти через любов до Христа. Уже 
через місяць мама, побачивши в мені 
зміни, увірувала і негайно звернулася 
до Господа, її подруга увірувала, а потім 
– її син. Бог відновив моє спілкування з 
донькою, з дружиною. Бог веде, слава 
Йому. Він все передбачив. Молимося, 
сподіваємося, чекаємо, віруємо».

ВАСИЛЬ: «Я людина нова тут, 
тільки другу добу. Але зрозумів, що я в 
правильному місці й правильно вибрав 
шлях».

ОЛЕКСІЙ, 31 рік: «З раннього віку 
я по тюрмах і таборах, відбув кілька 
термінів, 10 років вживав наркотики. 
У 2018 році у мене була клінічна 
смерть. Коли лежав у реанімації, до 
мене прийшли євангелісти. Після 
цього я прийшов до церкви, втікши із 
Запоріжжя до Сімферополя. Бог став 
міняти мене. Але я ставив Богу умови, 
що ось, мовляв, Ти мені допоможи, і я 
буду ходити до церкви. Боже, зроби ось 
це, але при цьому виконай мої умови. 
Таке ставлення до віри не давало 
мені повного звільнення. Через рік я 
повернувся в Запоріжжя, розуміючи, 
що в будь-якому місті гріх має однакову 
руйнівну і згубну дію. Мені говорили 
служителі церкви, що мені потрібно 
їхати на реабілітацію, я ж не хотів, 
мотивував тим, що Бог і тут діє. Чому 
саме для того, щоб звільнитися 
від наркотиків, потрібно бути в 
центрі реабілітації? На той момент 
моя дружина звернулася до Господа 
і молилася про мене. Після кількох 
падінь, я зрозумів, що своїми силами не 
зможу отримати повне звільнення від 
наркотичної залежності, і я погодився 
поїхати на реабілітацію, при цьому 
сказавши Господу, що нехай буде не 
так, як я хочу, а так, як хочеш Ти. Я був в 
центрі реабілітації в Бердянську. Тепер 
я тут, щоб допомагати в будівництві 
нового реабцентру. ХОЧУ ВИКОНАТИ 
ВОЛЮ ТВОЮ, БОЖЕ!».

ОЛЕГ, 30 років: «Уже бувши на 
навчанні в університеті, був у пошуках, 
шуканнях душі. Відчував в душі по-
рожнечу і невизначеність. Чим тільки 
цю порожнечу не заповнював. Я не 
знаходив себе, у мене була майже 
завжди депресія. Я пірнав у світ ілюзій, 
намагався знайти щось в цьому світі, 
тривалий час асоціював себе з атеїстом. 
У реабцентр прибув вже в позиції 
агностичного містика, стверджуючи, що 
є вищі сили, але їх неможливо пізнати. 
Кілька разів Господь торкався мене, але 
мені потрібні були вагомі докази, що 
Бог, про Якого говорить Біблія, існує. На 
той момент у мене була якась науково-
фантастична каша в голові. Алкоголь, 
в якому я також загруз, туманив мені 
розум. Плоть брала верх. Я не корився 
Божому Духу. Тільки через рік довірився 
Духу Святому і мені відкрилася молитва 
на інших мовах, порожнеча моєї душі 
почала заповнюватися, і нарешті я зро-
зумів куди прийшов, почав розуміти та 
пізнавати Істину Бога живого».

АРТУР, 44 роки: «20 років я провів у 
в’язниці, 20 років проколов наркотики. 
Одного разу побачив своїх знайомих, 
які увірували в Ісуса Христа. Зміни 
в їхньому житті справили на мене 
враження. Я прийшов до них і став 
просити допомоги. Може і для мене ще 
є шанс? Друзі направили мене сюди, в 
реабцентр. Після деякого мого спротиву, 
норовистості, нарешті зрозумів, що 
сюди прийшов, щоб шукати Господа. 
Став брати пости, і в один прекрасний 
момент Господь хрестив мене Духом 
Святим. У мене з’явилася велика 
ревність по Богу. Я побачив тут Любов 
Христа. Тепер і я намагаюся любити 
інших Любов’ю Христа».

Р. S. Якщо ви прочитали до 
цього місця, помолімося за цих 
людей, нехай Бог благословить 
їхнє подальше життя і збереже від 
духовного падіння. Понад це: нехай 
Бог утвердить кожного з них у вірі й 
дасть сили для переможного життя 
в Христі Ісусі й нехай кожен з них 
стане тією живою клітиною в тілі 
Господньому, придатною на всяке 
добре діло і служіння Господу.

СВІДЧЕННЯ БОЖОЇ СЛАВИ МЕШКАНЦІВ ХРИСТИЯНСЬКОГО 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ (С. ПЕРУН, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.)

МЕШКАНЦІ ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ РАЗОМ З ГОСТЯМИ-ВОЛОНТЕРАМИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОН: 
с. Перун, тел. 067-107-4501, 

Руслан Русаков.

ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОН:
Диканський район, с. Орданівка, 

тел. 050-327-4920, Роман Іванович.

Полтавський р-н, тел. 050-634-
4783, Сергій Іванович Осадчук.

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

Олексій.

ЗАПРОШУЄМО 
НА РЕАБІЛІТАЦІЮ 
чоловіків, залежних від 
алкоголю та наркотиків!
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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 по-
жертвування читачів, розповсюджується безплатно! 
Карта ПриватБанку для пожертвувань: № 4731 2191 2366 
3233  (на ім’я редактора газети)/ редактор газети: Геннадій 
Андросов Е-mail: giva.nadiya@gmail.com

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.  

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

«Отож, пильно стережіться, щоб 
поводитися обережно, – не як 
немудрі, але як мудрі,  цінуючи 
час, бо дні лукаві.  Тому не будьте 
нерозумні, але пізнавайте, в чому 
полягає Господня воля» (Єф. 5:15-17)

А ЧАС ІДЕ...
А час іде... Невпинно дні минають,
Спішать, летять роки у небуття,
Вони  служити Богу закликають,
Не проживи даремно ти  життя.

А час іде... Нам не спинити миті,
Не наздогнати пройдених років,
Вони туманом небуття покриті...
Для Бога доброго ти що зробив?

А час іде... Закінчиться земна дорога.
Чого вартує все твоє життя?
Коли предстанеш перед своїм Богом,
Не буде часу більш для каяття.

А час іде... Невпинно в небо кличе,
Своїм життям усім прослав Христа,
Бо ж зустріч з Богом з кожним днем все ближча...
Де вічність буде, друже мій, твоя?

ПОСПIШИ ПРИМИРИТИСЯ З БОГОМ!

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

«ЦЕРКВА БОГА ЖИВОГО – 
СТОВП І ПІДВАЛИНА ПРАВДИ!» 

1Тим.3:15

ЦЕРКВА «ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ»
м. НАДВІРНА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

БОГОСЛУЖІННЯ 
ВІДБУВАЮТЬСЯ 

ЗА АДРЕСОЮ: 
м. Надвірна, 

вул. Вагилевича 16

 ЧАС ЗІБРАНЬ:
ЩОНЕДІЛІ - 10:00, 

ЩОСЕРЕДИ - 19:00 

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ ДОВІДОК:

097-160-90-66  

Чекаємо на Вас щонеділі з 15-00 та щосереди 
з 18-00 за адресою: м. ЗІНЬКІВ, вул. Гоголя, 33. 

Священнослужитель Володимир Петрович,
Тел. 050-942-2802

ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «ВІФАНІЯ» 

м. ЗІНЬКІВ ДИКАНЬКА
вул. Козацька, 11-а

Священнослужитель Церкви Василь Васильович 
Тел. 066-772-4360

Щонеділі з 10-00
Щосереди з 18-00

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ОПІШНЯ
вул. Партизанська, 45 

Священнослужитель Церкви Василь Васильович 
Тел. 066-772-4360

Щонеділі з 15-00
ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ
ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ 

КАМ’ЯНКА
вул. Князя Володимира, 17

Богослужіння 
відбуваються 
щонеділі 9-00, 17-00,
щосереди 20-00

Тел. для довідок: 
098-404-4481, Іван

096-026-7734, 
096-997-5821, Дмитро

ЦЕРКВА ХВЄ 
СТАРИЙ ВОВЧИНЕЦЬ

щонеділі 17-00, щосереди 20-00
за адресою: с. Старий Вовчинець, 
вул. Садова, 8. Тел. для довідок:

098-918-2761, Олександр.

ЗАПРОШУЄМО ВАС
НА БОГОСЛУЖІННЯ 

ЦЕРКВА ХВЄ 
с.ЧЕРЕПКІВКА

щонеділі 16-00 за адресою:
с. Черепківка, вул. Панська.

Тел. для довідок: 068-086-1366, 
Валентин.

ЗАПРОШУЄМО ВАС
НА БОГОСЛУЖІННЯ 

ЦЕРКВА с. ГОРБІВЦІ
ЗАПРОШУЄМО ВАС НА БОГОСЛУЖІННЯ

 

щонеділі 15-00, щосереди 20-00
за адресою: с. Горбівці, вул. 

Головна, Дім молитви. Тел. для 
довідок: 096-605-7961, Микола.

ЩОНЕДІЛІ 9-00, 16-00,
ЩОЧЕТВЕРГА 19-00

за адресою: смт Глибока, 
вул. Івасюка 12, Дім молитви.

Тел. для довідок: 098-812-7084, 
Володимир.

ЦЕРКВА ХВЄ 
смт ГЛИБОКА

ЗАПРОШУЄМО ВАС
НА БОГОСЛУЖІННЯ 

ЦЕРКВА ХВЄ «КОВЧЕГ» 
НОВОЯВОРІВСЬК

вул. Шевченка 7А

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

096-140-0853 Володимир

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

Тел.: 098-973-2907, 097-693-8103

БОГОРОДЧАНИ
вул. Шевченка, 13Б


