
Як жити далі? Як зробити так, щоб доля була 
щасливою, щоб все було доладно в житті? 
Перед молодою людиною попереду безліч доріг... 
Яку з них обрати, щоб життя вдалося, щоб добре 
жилося? Є безліч рецептів від вчених, науковців, 
політиків, лікарів, релігійних діячів. В який човен 
сісти й куди спрямувати його плин? Навіть 
якщо людина відкидає всі пропозиції, однак їй 
прийдеться визначитися і щось таки обрати. Якщо 
ти стверджуєш, що сам собі господар, що ти хочеш, 
те й робиш, у тебе свій шлях, своє життя, але якщо 
ми живемо в суспільстві (а це так), то відповідно 
залежимо від багатьох чинників, і так само якусь 
інформацію (від батьків, вчителів, друзів, ЗМІ) 
ми таки приймаємо (чи правильну чи ні – то вже 
інша справа) і все це формує наш характер, наші 
погляди, вподобання. Якийсь яскравий негативний 
досвід може вплинути на наше відношення до цьо-
го, відповідно й позитивний так само може залишити 
добрий слід, враження на все подальше життя.

У всьому цьому ми маємо право вибору. Це право 
в людину вклав Бог-Творець. Грішні люди зазвичай 
намагаються поневолити право вільного вибору 
свого ближнього. Вся історія людства написана 
«чорнилом» крові, яка лилася в боротьбі за волю, 
свободу. Одні були поневолювачами волі, інші 
боролися за свою свободу. Тільки Бог цінує нашою 
волею і жодним чином не робить тиску на людину, 
дає їй повне право на волевиявлення. Куди їй йти, 
прямувати, що робити? Вирішуй, людино! У тебе є 
вільна воля.

Ідеальний варіант для людини: обрати свій 
шлях згідно з волею Бога-Творця. Тобто людина 
може бути щасливою лише за умови, коли її воля 
спрямована згідно з тим, що пропонує їй для 
щасливого життя Бог.

Історія людства показує, що нічого кращого люди 
не можуть запропонувати, аніж те, що пропонує 
людині Бог. Так само історія людства яскраво 

показує, що переважна більшість людей обирає 
шлях, який не є згідно з волею Творця. Результат 
такої діяльності людей на планеті Земля говорить 
сам за себе.

Так, у цій газеті ми не скажемо нічого нового, та 
ж сама стара пісня: «Людино, прийди до Бога-
Творця! Спрямуй свій життєвий човен до Ісуса 
Христа!»

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, ти вже, мабуть, не раз чув 
про це. І ворог в черговий раз обманює і каже, що 
це релігійні домисли, а ти живи на повну, як сам 
бажаєш… Ось заробиш багато грошей і заживеш… 
Ось скоро покращиться життя в країні й ми всі 
заживемо…

Однак, як би не покращилося економічне життя в 
цілому, який би достаток ти не набув, поза Христом 
не може бути повноти щасливого життя.

У цьому випуску газети «Жива надія» читайте  
свідчення людей, які у цьому переконалися 
особисто. Бог зі Свого милосердя полагоджує те, 
що людина у своєму невігластві руйнує багато років.

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

ІСУС ХРИСТОС Є ШЛЯХ, ІСТИНА ТА ЖИТТЯ. 
ТІЛЬКИ ВІН Є СПАСИТЕЛЕМ ЛЮДСТВА!

«Сійте собі в правду – і пожнете 
милість; розорюйте у себе цілину,

бо час покликати Господа…»
Біблія, книга Осії 10:12

НА ЗЕМЛІ БОГ 
ЛЮДИНІ ВІДМІРЯВ 
ЖИТТЄВУ НИВУ…

На землі Бог людині відміряв життєву ниву.
І чекає від неї Він гарних, приємних плодів.
І бажає, щоб кожен жив і гарно, й щасливо.
І, напевно, мій друже, ти цього давно захотів.
Тож і ми за життя на нивах посієм насіння:
Наші вчинки, слова – все, що з нашого серця 

ішло…
Та коли ми шукаємо Божого благословіння,
Попильнуймо тоді, щоби нам не посіяти зло!
– Сій добро, то й пожнеш ти добро, ще й 

наповниш комори!
– Сій добро! – так навчає нас Бог і веде до 

небесних висот. – 
– Сій добро  і не матимеш долі Содому й 

Гомори!
– Сій добро і уникнеш біди, як уник її 

праведний Лот.
Ніби хвилі на морі хитається в полі пшениця,
Простягнулись до обрію гарні зелені жита.
Швидко час промайнув – і нива на сонці 

іскриться,
Жовтим колосом повним на вітрі повільно 

хита.
Так і наше життя пропливе сивим мрійним 

туманом.
Промайнуть ці роки, швидко-швидко у даль 

побіжать.
Коли ниву ти, друже, засіяв злобою й 

обманом,
Ти серйозно подумай, що будеш у вічності 

жать! Ігор Попович

Вчені доводять, 
що для життя нам 
необхідні 4 речі:

1. Вода.
2. Повітря.
3. Їжа.
4. Світло.
Що про це на-

писано в Біблії? 

Господь каже:
1. «Я – жива вода».
2. «Я – дихання жит-

тя».
3. «Я – хліб насущний».
4. «Я – світло для 

світу».
Вчені мають рацію. 
ЩОБ ЖИТИ, НАМ 

ПОТРІБЕН ХРИСТОС!

ЩОБ ДОЛЯ БУЛА ЩАСЛИВОЮ...

ПРИЙДИ ДО ІСУСА ХРИСТА! 
ВІН ЧЕКАЄ ТЕБЕ!
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ВЛАСНЕ РІШЕННЯ
Людина – найкраще творіння Боже і головне в 

ній те, що Творець заклав в неї право на особисте 
волевиявлення, дав їй свободу волі (особистісне 
самовизначення). Від початку творіння Бог саме це 
цінує в людині. У тому то й особливість людини, 
що вона має свою волю і право вільно приймати 
рішення.

ВИБІР АДАМА НА ШКОДУ СОБІ
Насамперед зазначу, що людина, як творіння Бога, 

може бути щасливою лише тоді, коли вона з власного 
вільного вибору перебуває у підданстві Бога (подібно 
тому, як чоловік і жінка добровільно одружуються). 
Але волевиявлення людини було б зв’язане, якби їй не 
було дано Богом права вибору і вона вимушена була 
робити щось одне, подібно тому, як потяг вимушений 
рухатися лише по рейках. Тому, щоб Адам мав вибір 
(покорятися Богу чи ні), Бог поклав йому умову (право 
вільного вибору): хочеш жити – роби так, якщо ж 
зробиш інакше, то помреш... (Буття, 2:16-17). 

На жаль, перші люди піддалися диявольській 
спокусі і направили свій вибір на непослух Богові. 
Іншими словами: людина зробила свій вибір. Дещо 
спрощене, але вірне порівняння щодо цього: людина 
взяла шлюб не з Богом, а з дияволом. Бог по руках 
Адама не бив, коли той виявляв непокору Творцю 

і заборонене дерево колючим дротом не було 
обнесено. Інакше б свобода волевиявлення Адама 
була б зв’язана. Адам своїм вчинком фактично 
відкинув волю Божу, але це було його право на 
особистісне самовизначення.

ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ ІСУСА ХРИСТА ЛЮДИНА 
МАЄ ПРАВО ПОВЕРНУТИСЯ В РАЙ

Подальший розвиток людства пішов вже від 
занепалої природи Адама. Але Бог не залишив 
напризволяще грішних людей. Коли сповнилася 
повнота часу, на землю прийшов Син Божий, взявши 
на Себе тіло людини, і все це для того, щоб принести 
Себе в жертву, внести перед Отцем гідну заплату за 
гріхи людей. Через Ісуса Христа за людей внесена 
перед святим Отцем Небесним гідна ціна – кров Сина 
Божого. Але за людиною й після відкуплення її від 
рабства гріха залишається право вільного вибору: 
чи залишатися й далі в стані занепалих ангелів чи 
через прийняття вірою жертви Ісуса Христа зробити 
вибір: увійти знову у спілкування зі святим Богом, 
повернутися в рай. 

СУТЬ ЄВАНГЕЛІЇ, ФУНКЦІЯ ЦЕРКВИ, 
ЗНАЧЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

Суть Євангелії, функція Церкви полягає в тім, щоб 
усім людям донести звістку про те, що вони можуть 
повернутися в той первозданний рай, в якому був 
від початку творіння Адам і мав вільне спілкування 
з Богом. Через Ісуса Христа кожна людина тепер 
має право на це спілкування, направивши свою 
волю, свій вибір в бік Бога-Творця. Якщо ж людина 
залишається сама по собі (як зазвичай вважає вона), 
не спрямовуючи свою волю до Бога, вона фактично 
перебуває в пітьмі гріхів, в омані, в яку її ввів одного 
разу сатана. Кінець занепалого ангела Люцифера – 
озеро вогняне і його ціль потягнути за собою якомога 
більше людських душ. Як спочатку цей древній змій 
спокусив Адама і Єву через обман, так само й нині 
тільки через брехню він утримує людей від кроку 
людини в бік Бога-Творця. І ми бачимо, що йому 

вдається тримати в невіданні, невірстві, омані дуже 
багато людей. 

ЧОМУ У СВІТІ СТІЛЬКИ ЗЛА?
Чому у світі все так, як є? Чи ж Бог не бачить усього 

зла, що коїться на землі? Бачить, як бачив гріх Адама. 
Проте, як колись, так і нині, Бог цінує волевиявленням 
Свого творіння. 

Можливо ти скажеш: а я не знав. Хіба ти не чув, 
що є Ісус Христос, Котрий за тебе заплатив Своєю 
кров’ю на хресті Голгофи, щоб ти не загинув, а жив? 
В Україні певно що немає такої людини, яка б не чула 
проповідь Євангелії. 

ЛЮДИНО, ПРИМИРИСЯ З БОГОМ!
Можливо ти скажеш: «Я з Богом не сварився, щоб 

з Ним миритися». Це не так. Люди через свої гріхи 
фактично у стані ворожнечі з Богом. Куди й до чого 
спрямована твоя воля? Дай чесну відповідь перед 
своєю совістю. 

Сьогодні лунає євангельська звістка (Добра 
новина) для всіх людей. Написано так: «Бог у Христі 
примирив світ із Собою Самим, не зважавши на 
їхні провини, і поклав у нас слово примирення. 
Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає 
через нас, благаємо замість Христа: примиріться 
з Богом!» (2Кор.5:19-20). 

СПРЯМУЙТЕ СВОЮ ВОЛЮ ДО БОГА!
Не обманюйте себе, що ви нікому не служите і 

не належите, а ви самі по собі. Сьогодні Господь 
лагідно пропонує через проповідників Євангелії: 
«Тому то, як каже Дух Святий: Сьогодні, як голос 
Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших 
сердець…» (Євр.3:7-8), а спрямуйте свою волю, свій 
вибір до Бога-Творця. Повірте, що вас Він вибрав 
ще до створення світу, щоб ви були з Ним у Його 
блаженному царстві.

ЛЮДИНО, ВИКОРИСТАЙ СВОЄ 
ЗАКОННЕ ПРАВО ПОВЕРНУТИСЯ

ДО ВТРАЧЕНОГО РАЮ!

ЛЮДИНО, КУДИ СПРЯМОВАНА ТВОЯ ВОЛЯ? 

Вітаю вас, брати та сестри. У зв’язку 
з погіршенням епідеміологічної си-
туації та тривожністю серед людей, хо-
четься від серця сказати: «МИР ВАМ!»

Господь все тримає під повним кон-
тролем. Він знає коли ми хворіємо і 
коли ми здорові, Він тримає наше жит-
тя у Своїй руці.

Сьогодні штучно нагнітається 
ситуація у світі. Люди стають знер-
вованими, емоційно виснаженими, як 
результат – дуже вразливо і болісно ре-
агують на будь-які подразники.

Крім цього суспільство розділяється 
на основі «вакцинований/не вакцино-
ваний» і часто агресивно ставляться 
одне до одного. Стосовно поглядів на 
це питання поділяються сім’ї, втра-
чають мир, ображають і зневажають 
одне одного. Цей сценарій ніби на-
писаний режисером з самого пекла й 
активно впроваджується серед людей.

Як результат: втрачається здоро-
вий глузд, духовна сила, губиться 
людяність і холоне любов.

Кому вигідно все це? Хто стоїть за 
цим? Хто режисер цього сценарію?

Якщо так живе грішний світ, то 
Церква має жити інакше. Ми не маємо 
права йти широким шляхом беззакон-
ня. Наша дорога – це вузький шлях 
наслідування Христа.

1 Петр. 2:21-23: «Бо й Христос по-
страждав за нас, і залиши́в нам 
при́клада, щоб пішли ми сліда́ми 

Його. «Не вчинив Він гріха, і не 
знайшлося в устах Його пі́дступу!» 
Коли був лихосло́влений, Він не ли-
хословив взає́мно, а коли Він страж-
дав, не погро́жував, але передав 
Тому, Хто судить справедливо».

ЛИШЕ НАСЛІДУЮЧИ ХРИСТА, 
МИ ЗМОЖЕМО ВСТОЯТИ.

Сам Господь дав нам пораду, що ро-
бити, коли важко: «А прийшовши на 
місце, сказав їм: «Моліться, щоб не 
впасти в спокусу» (Лк. 22:40).

Лише молитва, лише стишення свого 
«Я» і усвідомлення того, що всі наші 
дії відкриті перед поглядом Бога, може 
дати нам силу і непохитність пройти 
важкі обставини.

Якщо ж ми будемо постійно слуха-
ти нашими вухами й дивитися наши-
ми очима лише те, що нам подають 
світські ЗМІ, то обов'язково пройдемо 
шляхом Петра, шляхом зречення Хри-
стових Заповідей.

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ НАШОГО 
ДУХОВНОГО ЖИТТЯ НАМ 

ПОТРІБНО:
1. Кожен день починати із глибокого 

часу молитви та читання/роздумуван-
ня Святого Писання.

2. Стримуватись від радикальних 
висловлювань, розуміючи, що ми не 
можемо бачити повної картини.

3. Не осуджувати нікого, ані тих, хто 

пройшов щеплення, ані тих, хто цьо-
го не зробив. Це добровільне рішення 
кожної людини.

4. Щодня жити так, ніби цей день 
останній…

5. Щовечора йти до сну в повному 
мирі та злагоді своєї сім’ї та шлюбу, 
пам’ятаючи Еф. 4:26-27: «Гнівайтеся, 
та не грішіть, – сонце нехай не за-
ходить у вашому гніві, і місця 
дия́волові не давайте!»

6. Жити й приймати рішення на 
основі правдивості, пам’ятаючи, що 
диявольська система побудована на 
обмані й сам диявол – «неправдомо-
вець і батько неправді» (Івана 8:41). 
Тому не зведіться на пропозиції об-
манним шляхом здобути «зелений 
сертифікат» – це обман. Божі дороги 
– прямі.

7. Допомагати слабким та тим, хто 
має ознаки інформаційної інтоксикації. 
Таких людей потрібно «виводити на 
свіже повітря Слова Божого».

8. Цінувати часом із близькими та 
рідними, вділяти час для спільної мо-
литви й спілкування.

9. Допомагати тим, хто опинив-
ся у скрутних обставинах, служити 
один одному тими дарами, якими Бог 
наділив нас.

10. Нести людям надію і здоровий 
конструктив, а не нарікання на обста-
вини.

11. Залишатися вдома до повного оду-

жання, якщо хтось захворів. Прийміть 
цей час хвороби, як можливість зупин-
ки, переосмислення та оновлення.

Світу потрібен Христос, потрібне 
покаяння у своїх гріхах перед Богом.

Тож, несімо у світ добро, надію, мир, 
прощення, руйнуймо стіни ворожнечі, 
які штучно будуються, будьмо під-
тримкою і допомогою ближньому, а не 
приниженням і осудженням.

«Бо вам терпеливість потрібна, 
щоб Божу волю вчинити й при-
йняти обітницю. Бо ще мало, дуже 
мало, і Той, хто має прийти, при́йде 
й бари́тись не бу́де! А праведний 
житиме вірою. «Коли ж захитається 
він, то душа Моя його не вподо́бає». 
Ми ж не з тих, хто хитається на 
заги́біль, але віруємо на спасі́ння 
душі» (Євр. 10:36-39).

З молитвою Андрій Корнійчук

«А ПЛІД ПРАВДИ СІЄТЬСЯ ТВОРЦЯМИ МИРУ» Як. 3:18

ЯКЩО ПОДИВИШСЯ 
НА СВІТ – БУДЕШ 
ХВИЛЮВАТИСЯ. 

ЯКЩО ЗАГЛИБИШСЯ 
В СЕБЕ – ВПАДЕШ У 

ДЕПРЕСІЮ. 

ЯКЩО ПОДИВИШСЯ 
НА ІСУСА ХРИСТА – 

ЗНАЙДЕШ СПОКІЙ ДУШІ

Геннадiй Андросов
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МАМА ПРИЩЕПЛЮВАЛА 
МЕНІ ЛЮБОВ ДО БОГА

Хочу засвідчити про велику милість в 
моєму житті, про те, як Бог мене спас.

Я народився у місті Луцьку. У нашій 
родині тільки батько був невіруючим. 
Мене, двох моїх братів і сестру мама 
виховувала у вірі в Господа Ісуса. Вона 
читала нам Слово Боже, вчила співати, 
водила нас на дитяче зібрання до 
церкви, щоб якомога більше прищепити 
нам любов до Бога.

З дитинства мені подобалося бути в 
церкві, я любив там співати, планував 
стати членом церкви, укласти Заповіт з 
Богом, мріяв: коли мені буде 18 років, 
вийду до вівтаря на покаяння.

Час минав, я дорослішав, і одного разу 
мене запросили співати в молодіжному 
хорі. Я погодився і деякий час співав у 
церковному хорі.

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ 
ЧИ ЦЕРКВА?

В той час я також займався 
боротьбою дзюдо. Мені це подобалось 
і моєму невіруючому батькові – також. 
Цьому спорту я приділяв багато часу, 
займаючись тренуваннями вранці та 
ввечері.

У житті настав момент, коли мені 
довелося вибирати. Як мені випов-
нилося 18 років, мама сказала, що я 
вже подорослішав, потрібно приймати 
хрещення і служити Богу. Я пообіцяв 
мамі, що покаюся, прийму хрещення, 
але трохи пізніше. Я це говорив, тому 
що дуже хотів стати майстром спорту й 
отримати чорний пояс.

Почасти збігався час виступу хору і 
змагання з дзюдо. Спочатку я вибирав 
хор, тому що хотів служити Богу, а іншим 
разом думав, що, якщо й пропущу один 

раз, то нічого не станеться ...
Один раз пропустив, потім ще один 

раз і не помітив, як у мене з'явилося 
більше невіруючих друзів, ніж віруючих. 
Я почав потроху грішити, хоча відразу 
це й не помічав. Дуже швидко моє життя 
відійшло від Бога, хоч я продовжував 
ходити до церкви й думав, що про мене 
ніхто нічого не знає. У світі я був один, а 
в церкві зовсім інший.

Минав час, і я став більше грішити. 
Одного разу, коли молодіжний хор 
виконував пісню, один брат встав 
і став проповідувати. I це було про 
мене. Говорив, як неправильно та 
людина живе, яким вільним гріховним 
життям, і що потрібно покаятися в 
цьому. Я зрозумів, що це про мене, але 
думав: «Як я можу вийти перед усіма і 
розповідати про своє подвійне життя?» 
Я так і не вийшов до молитви покаяння 
того вечора. Минув ще якийсь час, і для 
мене зібрання в церкві стало нудним.

ЖИТТЯ БЕЗ БОГА
Далі я жив «як хотів сам», тобто 

планував життя без Бога. Мама 
бачила, як я змінився, плакала і 
просила повернутися до церкви. По-
материнськи вона мене лякала, кажучи, 
що я не зможу жити без Бога. Казала, 
що у мене в житті не буде успіху, і Бог 
буде зі мною судитися: я захворію або 
потраплю в аварію. Але нічого з того 
не відбувалося: у моєму житті все було 
добре, мені все вдавалося легко. Я став 
майстром спорту, закінчив на відмінно 
університет, отримав хорошу роботу. 
Машина, гроші, багато друзів...

Я радів, що молодий і такий успішний. 
Намалював собі багато планів на 
майбутнє, але в них не було Бога. І 
мама мені говорила, що так завжди не 
буде. Я приходив іноді на зібрання на 
прохання мами, щоб її не образити, але 
під час служіння часто спав.

Минав час, мені було 24 роки, і 
одного разу я їхав у своїй машині, 
міркував, який я молодий і успішний. І, 
несподівано для себе, відчув, що мені 
стало погано. Я не захворів фізично, 
але до сьогоднішнього дня не можу 
цього пояснити. Наче я втратив будь-
який інтерес до всього, що робив. Потім 
подумав, що завтра мені буде краще. 
Прокинувся вранці, і мені знову погано. 
І так день за днем. Що відбувається, не 
розумів...

Я почав організовувати вечори для 
друзів, навіть платив за них. Думав, що 
зроблю свято і буде, як раніше. Але так 
не ставало.

Минув час, я став на всіх злитися, 
не розуміючи, що зі мною відбувається. 
Перестав спілкуватися з рідними. Навіть 

мої друзі стали помічати, що зі мною 
щось не так. Я був дуже агресивним 
у той час. Одного разу їхав із своїм 
невіруючим другом і почув від нього 
таке: «… а тепер ти став гіршим за нас». 
Тоді ці слова мене дуже образили, але 
зараз я розумію, що дійсно був набагато 
гіршим за них, тому що я змушував їх 
робити грішні справи.

Минав час і вже дійшло до того, що 
я не хотів прокидатися зранку. Я нічого 
не хотів. І тут сатана почав посилати 
думки: «А для чого тобі тепер жити?» 
Було навіть таке, що кілька разів 
розганявся на своїй машині й хотів, щоб 
моє життя закінчилося. Але я знав, що 
за мене молилися, молилася мама...

«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ 
МЕНЕ!»

Мама заявляла про мене в церкві. 
І слава Богу, Господь відвів мене від 
самогубства. Одного разу я прийшов 
додому, мені було дуже погано на душі... 
Словами не можна передати цей стан. 
Я зайшов у свою кімнату, став на коліна 
з наміром помолитися. Близько п'яти 
років я взагалі не молився. І коли став 
на коліна, то зрозумів, що в мене немає, 
що казати Богу. П'ять хвилин назад я 
грішив, робив зло. Я так і не зміг сказати 
Богу нічого, тому вирішив просто 
помолитись «Отче наш» і лягти спати. 
Я знав текст цієї молитви з дитинства, 
а тут плутав місцями слова, фрази... Я 
забув цю Господню молитву. Знайшов в 
Новому Завіті текст цієї молитви, хотів 
вголос прочитати й не міг. У мене ніби 
повітря в легенях забракло. Я так ще 
простояв деякий час на колінах і просто 
сказав: «Господи, помилуй мене!» і 
вклався спати.

МОЄ ПОКАЯННЯ
Пройшов ще деякий час, і одного 

разу мама, плачучи, просила мене: 
«Саша, прийди в церкву!». І я погодився, 
прийшов в зібрання, сів і почав дрімати. 
Але під час останньої проповіді я раптом 
прокинувся і почав слухати останнього 
проповідника. Той проповідник не 
просто проповідував, він читав мої 
думки. Все, що я думав, він просто те 
озвучував з кафедри. І в кінці почав 
говорити, що Бог тобі може помогти, 
Бог тебе може вивести, дарувати тобі 
спасіння. Ви знаєте, як проповідники 
роблять заклики. Він так само робив. Я 
сиджу на своєму місці й думаю: «Ну, а 
як я буду каятися!? То я ж грішу щодня. 
Я вже не уявляю, що можу не грішити. 
Не уявляю, що можу щось робити без 
гріха». Я цю фразу сказав, а він цю 

фразу озвучив з кафедри: «Ти зараз 
думаєш: як ти будеш жити без гріха…». 
Ви знаєте, так я думаю (то одне, то 
інше), а він озвучує послідовно відповіді 
на мої думки просто з-за кафедри. «Тож 
мої друзі всі невіруючі! Як я буду?» 
Проповідник каже: «Ти зараз думаєш 
про друзів, що вони всі невіруючі, як ти 
будеш жити. Я тобі дам нових друзів…». 
Я зрозумів, що це Бог говорить до мене. 
Ну не можуть йому мої думки писати на 
листі. І ви знаєте, він зробив заклик, а 
я не можу вийти покаятись.  Я стою на 
місці, а тіло мовби задубіло. Вся церква 
стала на коліна. Всі почали молитися. Я 
також став на коліна і не можу зрушити 
з місця. Кров пульсує в голові... Мені 
здавалося, що моє серце вискочить 
з грудей, а я не можу поворухнутися. 
Через деякий час цей брат стає і каже: 
«Дух Святий спонукує мене назвати 
ім'я Саша. Сьогодні для якогось 
Саші Бог дає покаяння». І ви знаєте, 
стоячи на колінах, я усвідомлював, 
що у двохтисячній церкві точно не я 
один Саша, що там ще є люди з таким 
іменем. Але, знаєте, до мене прийшла 
думка, що це Бог говорить точно до 
мене, що це точно моє ім'я. І ЯКЩО Я 
СЬОГОДНІ НЕ ПОКАЮСЬ,  ТО НЕ 
ПОКАЮСЬ НІКОЛИ.  Я розумів, що 
буде ще зібрання, що завтра не буде 
кінця світу, але для мене вже покаяння 
не буде. І Бог дав мені все-таки сили 
вийти наперед. За мене помолилися 
служителі, за мене помолилася церква. 
І слава Богу, Він дав мені спасіння, 
прощення, дав мені радість, якої я 
раніше не мав. Бог мене звільнив від 
всякого гріха, від всякої залежності 
в одну мить. Браття, сестри, я став 
вільним! Я уклав Завіт з Богом. Він 
мене повернув у той самий хор. Він мені 
дарував Своє Слово. Я сьогодні можу 
ділитися з вами Його великою милістю 
і сказати, що наш Бог всемогутній. Він 
сильний спасати таких грішників, яким 
був я. Раніше не уявляв, що зможу жити 
інакше, а Бог дав сили для переможного 
життя над гріхом.

Браття, сестри, ми немічні. Жодна 
людина, якою б сильною духовно не 
була, не може перемінити іншу людину, 
але це сильний зробити Господь Ісус 
Христос. Слава Йому! Друже, можливо 
у твоєму житті сьогодні тривога. 
Можливо, ти не знаєш, як змінити своє 
життя та життя своїх батьків, братів, 
близьких, рідних, своєї дочки. Але є 
на цьому місці сильний Господь, Який 
міняє, спасає, оживляє. Амінь.

Олександр Коськін, м. Луцьк
(занотовано зі свідчення Олександра в церкві 
«Нове життя», м. Полтава, 9 жовтня 2021 р.)

ОЛЕКСАНДР КОСЬКІН: «ЯКЩО Я СЬОГОДНІ НЕ 
ПОКАЮСЬ, ТО НЕ ПОКАЮСЬ ВЖЕ НІКОЛИ…»

Цей день почався погано, і виглядало, що 
скінчиться ще гірше. Автобус, як завжди, був 
переповнений. Мене штовхали зусібіч і це не 
додавало радості. Раптом я почула голос, що 
долинав з передньої частини автобуса:

– А правда, гарний день?
Через тисняву мені не було видно чоловіка, який 

це мовив, а він вів далі: описував весняний пейзаж, 
звертав увагу пасажирів на церкву попереду, на 
парк, на цвинтар, на вояцькі казарми. Невдовзі всі 
пасажири вже визирали через автобусні віконця. 
Його захоплення мало таку силу, що я вперше за 
цілий день посміхнулася.

Автобус доїхав до моєї зупинки. Із труднощами 

пробираючись до виходу, я побачила нашого 
«провідника». Це був чоловік похилого віку у темних 
окулярах. Він тримав перед собою палицю… 
Чоловік був незрячий!!!

Я вийшла з автобуса і раптом моє напруження, 
моя знервованість зникли. Бог у Своїй доброті 
послав незрячого, який допоміг мені прозріти. Для 
мене стало очевидним: попри те, що інколи справи 
йдуть погано, що все здається сумним і темним, – 
світ, усе-таки, чудовий.

Наспівуючи, я бігла по сходах до свого 
помешкання, бо не могла дочекатися хвилини, 
аби привітати свого чоловіка словами: «Гарний 
нині день, правда?»
А який для тебе сьогоднішній день?

«Ні про що не журіться, а в усьому молитвою 
і благанням з подякою відкривайте прохання 

ваші перед Богом. І мир Божий, який понад 
усяке розуміння, збереже серця ваші і думки в 
Ісусі Христі» (Новий Завіт, до Филип’ян 4: 6-7)

Бруно Ферреро «Часом досить промінчика»

ГАРНИЙ ДЕНЬ



Забігла я вчора в магазин. 
У черзі переді мною жінка з 
донькою. Дівчинці років п’ять.

– Мамо, можна я сама викла-
ду продукти на стрічку?

Дуже захотілося їй допомог-
ти. Мама нервується.

– Давай, тільки швидше… – 
каже вона доньці.

Дівчинка з усією пристрастю 
починає викладати продукти 
на стрічку. Поспішає. Мама 
довірила таку справу! І рап-

том…Пакет з пшоном падає 
і лопається. Пшоно майже 
не висипалося, але пакет по-
рвався. Дівчинка завмерла. Що 
вона наробила!

– Ну ось, – так і знала! Ось 
довір їй! Ну, руки-крюки! За що 
не візьмешся… Треба тепер 
взяти новий пакет пшона! – 
каже мама дівчинки.

Дитина беззвучно плаче. 
Вона більше не хоче нічого 
перекладати. Вона недотепа. 

Руки-крюки. Так сказала мама.
Вона сама переклала інші 

продукти на стрічку. І, до не-
вдоволення всієї черги, пішла 
за новим пакетом пшона.

– А що тепер з цим пшоном,  
який ваша дочка розсипала? 
Хто за нього повинен платити? 
Я? – заводиться касир.

– Зупиніться! Ну нащо нагні-
тати на порожньому місці, 
навіщо тиражувати взаємне 
роздратування? Я куплю це 
пшоно, – кажу я. – За умо-
ви, що ваша дочка допоможе 
мені перекласти продукти на 
стрічку. Вона так чудово це ро-
бить.

Мама дівчинки ловить мій 
переконливий погляд. І, ніби 
отямившись, говорить:

– Так, Лідочко, допоможи 
тітці…

Лідочка починає акуратно 
перекладати мої продукти на 
стрічку. Старається. Поглядає 
на маму.

– Яка у вас помічниця росте! 
– кажу я мамі, щоб дівчинка 
чула.

– Так. І не кажіть! Вона і 
підлогу в мене вміє мити. І пра-
ня запускати!

– Отакої! – всі в черзі схваль-
но посміхаються.

Тим часом мої продукти вже 
на стрічці. Я швидко пакую їх в 
пакети. Ми одночасно з Лідою і 
її мамою виходимо з магазину.

– Лідо, а ти коли-небудь була 
в Венеції? – питаю я.

– Ні.
– Знаєш, я теж поки не була, 

але читала, що там є площа, 
на якій багато-багато голубів, 
і вони майже ручні, сідають 
людям на руки, і люди з ними 
фотографуються. Уявляєш?

– Класно! – тихо каже Ліда.
– Хочеш прямо зараз опини-

тися в Венеції?
– Зараз? – дивується Ліда.
– Так! – я дістаю целофано-

вий пакет з пшоном. – Тут і за-
раз.

Ми відходимо від магазину, 
на місце, де нікому ніхто не 
заважає і кажу:

– Лідо, ти дуже нудно впусти-
ла пшоно. Воно навіть не роз-
сипалося. Впусти так, щоб все 
розсипалося.

Ліда озирається на маму. Та 
вже все зрозуміла, усміхається 

і киває. Ліда бере у мене пакет 
з пшоном.

– Прямо на землю?
– Так, прямо на землю!
Ліда радісно плюхає пшоно 

на землю і воно розсипається.
Звідки не візьмись налетіли 

голодні голуби й стрімко наки-
нулися на пшоно біля ніг Ліди, 
яка верещала від захвату.

– Мамо! Дивись як їх багато! 
Вони їдять наше пшоно! Мамо, 
ми у Венеції!

Ми сміємося.
– Чудово. Спасибі вам. Прям 

протверезили. А то у мене 
сьогодні поганий день… – каже 
мама Ліди.

– Поганий день кожну хвили-
ну може стати хорошим і наше 
місто може стати Венецією.

– Так, я вже зрозуміла, – 
сміється мама. – Він уже став…

Вона притискає до себе 
радісну дочку, а дівчинка 
плескає в долоні… Ну все, тут 
я більше не потрібна.

Пам’ятайте, кожну хвилину 
все може змінитися на кра-
ще. Подумайте, і ви все самі 
зможете змінити… Будь ла-
ска, любіть дітей… Подаруй-
те їм право на помилку…
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ПРАВО НА ПОМИЛКУ

ЗАПОРУКА 
ЩАСЛИВОГО 

ШЛЮБУ
Щаслива, міцна родина це те, чого так прагне 

людство. Для когось це здається міфом, а хтось 
є яскравим прикладом того, що вдалий шлюб – не 
вигадки. Щасливе подружжя це не фортуна, що 
звалилася з небес, а результат копіткої праці. Чи 
не зобов’язує шлюбний договір між чоловіком та 
дружиною любити одне одного? Безумовно. Але 
скажіть, якщо чоловік, прийшовши з роботи, вимагає 
від дружини виконання його прохань, буцімто вона 
йому зобов’язана, ось печатка у паспорті, то чи можна 
назвати таку сім’ю щасливою? Якщо через деякий 
час чоловік з дружиною почнуть вимагати звершення 
обов’язків одне від одного і сприйматимуть це як 
належне, в той момент шлюб почне давати тріщину, 
а відносини руйнуватися. Аби не дійти до такого 
стану, подружжю потрібно усвідомити, що запорукою 
хорошого взаєморозуміння у сім’ї є проявлення 
вдячності за старання тих, з ким ми з’єднали свої 
долі. Якщо ми отримуємо подяку, зробивши щось 
для людини, ми відчуваємо бажання зробити це 
знову. Отож, наше серце повинне бути вдячним, як 
до Творця, так і до людей. Пам’ятайте, подружжя 
можна порівняти із трикутником: нижчі два кути, це 
безпосередньо чоловік з дружиною, а верхній – Бог. 
І коли ви стаєте ближче до Нього, ви автоматично 
зближаєтеся одне з одним. Нехай Господь 
поблагословить та укріпить ваші сім’ї!

Один чоловік потрапив в аварію, а потім його 
відвезли до лікарні, в найближче село, а це було 
далеко від міста. І він зателефонував колишній 
дружині, з якою відносини були жахливими: 
він судився з нею через дитину, спеціально не 
давав гроші, щоб змусити її піти на його умови, і 
взагалі – він її просто кинув. Хотів стати вільним 
і з різними жінками зустрічатися. І прекрасно він 
жив у своєму котеджі, поки ось – не потрапив в 
аварію. І виявилося, що потелефонувати нікому. 
Батьки старі, вони нічим не допоможуть, тільки 
за серце схопляться. Друзі… А друзів-то й нема. 
Є ще приятелі по чарці, у кожного з них своє 
життя. Вони всі гаряче йому радили поставити 
на місце колишню дружину і застосувати проти 
неї фінансові санкції, але навряд чи хтось з них 
приїде до нього. Якби ж то було хоча б у місті, 
а так – село. І діловим партнерам або дівчатам 
взагалі безглуздо телефонувати, вони скажуть: 

«Тримайся! Будь сильним! Якнайшвидшого тобі 
одужання!» Це було так ясно, як-то, що ноги 
зламані. І так само боляче...

Ну, він і подзвонив. «Ніна, – каже, – я в аварію 
потрапив. Я там-то і там. Я просто повідомляю, 
а то раптом помру. Ти вибач, що потурбував. 
Олексійку привіт передай!»

Ну, Ніна приїхала, звичайно. Не дуже швидко: 
він же у неї відібрав автомобіль. На електричці, 
потім на автобусі, але приїхала.

Привезла там все, що треба, стала клопотати, 
щоб чоловіка перевезли в місто. Втомлена, 
немолода тітка із зайвою вагою, яка не приваблює 
погляд, з сумками, в одній з яких для чогось 
бульйон і котлети. А чоловік уже був майже без 
свідомості й харчуватися не міг самостійно...

Але він вижив. Довго відновлювався, і 
відновився – живе зі своєю Ніною. Тому що 
вона – його найкращий друг, близька людина, 
найближчий родич. До нього це дійшло тільки в 
лікарні: виявляється є зв’язки сильніші від 
закоханості... Це зв’язки долі та життя.

Тож треба подумати завчасно: кому ми 
зателефонуємо, якщо що? Хто приїде до нас на 
автобусі з бульйоном і буде клопотати й виносити, 
вибачте, судно з випорожненнями? Може бути, 
ніхто. Може бути, одна людина. Може бути, дві. Але 
це точно буде людина, яка нам справжній родич 
– істинний, рідня – з усіма плюсами й мінусами. І 
ось цю рідню не можна ображати ні в якому разі, 
що б не трапилося. І треба бути готовим поїхати й 
самому на автобусі, якщо що. Або на електричці, з 
котлетами в сумці. І останніми грошима в кишені...

Анна Кір’янова

ХТО ТВІЙ НАЙБЛИЖЧИЙ РОДИЧ?

В кінці 90-х років 19-го століття 
в електричній компанії в Детройті 
працював молодий механік за 11 
доларів в тиждень. Працював він 
по 10 годин на день, а приходячи 
додому, часто півночі працював у 
себе в сараї, намагаючись винайти 
новий тип двигуна. Його батько 
вважав, що хлопець витрачає 
час даремно, сусіди називали бо-
жевільним, ніхто не вірив, що з цих 
занять вийде щось путнє. Ніхто, 
крім його дружини...

Вона допомагала йому працю-
вати ночами, по кілька годин 
тримаючи над його головою 

гасову лампу. Синіли руки, зуби 
цокотіли від холоду, вона раз у раз 
застуджувалася, але... Вона так 
вірила в чоловіка!

Через декілька років з сараю 
пролунав незвичайний шум. Сусіди 
побачили, як по дорозі без коня, 
в одному возі, їхали божевільний 
сусід і його дружина. Дивака звали 
Генрі Форд...

Коли, беручи інтерв'ю у Форда, 
якийсь журналіст поцікавився, 
ким би Форд хотів бути в іншому 
житті, геній відповів просто: «Ким 
завгодно... Аби поруч зі мною 
була моя дружина». Недобре 

Мамам на замітку

НАДІЙНА ПОМІЧНИЦЯ

чоловікові бути одному! Бог створив жінку в 
допомогу чоловікові. Чоловіки хочуть бачити у своїх 
жінках надійну помічницю.
ПАМ’ЯТАЙТЕ: ЗА КОЖНИМ УСПІШНИМ 

ЧОЛОВІКОМ СТОЇТЬ ЖІНКА!
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«Бачив я також, що всяка праця 
і всякий успіх у справах викликає 
взаємну заздрість поміж людьми» 
Екл. 4:4.

Зауважте, що кожна праця, всякий 
успіх однієї людини обов'язково приз-
веде когось іншого до заздрості.

Будь-яка успішна людина в історії 
обов'язково мала заздрісників, тих, 
котрі робили їй підступи, перешкод-
жали її успіху. Будь-який художній 
фільм, в якому описують успішне 
становлення «хорошого хлопця» обо-
в'язково має сюжетну лінію з «поганих 
хлопців».

Добре, якщо хтось заздрить мовчки, 
а якщо підступно шкодить, понад це –  
шукає способи знищити, ліквідувати...

Є казка, в якій красуня постаріла, од-
нак вимагає від чарівного дзеркальця 
сказати їй, що вона найкрасивіша, при 
цьому намагається прибрати зі свого 
шляху молоду красуню-конкурентку, 
не бажаючи зрозуміти, що її старечий 
вигляд не залежить від іншої... 
Абсурдно, нерозумно, але так буває не 
тільки в казках.

Ну ось, наприклад, спортсмен-
боксер досяг вершини успіху. Але 
зрозумій, чемпіоне, що настане момент, 
і ти постарієш, втратиш колишню силу, 
завзятість, і з'явиться інший, більш 
молодий і прудкий... Розумні чемпіони 
йдуть зі спорту вчасно, а нерозумні 
– побитими і поваленими на підлогу 
рингу.

Божевільні царі-імператори до 
смерті чіпко тримаються за корону, 
знищуючи всіх реальних (а більше 

надуманих) конкурентів...
У природі є класичний приклад 

конкуренції: вилупилося пташеня 
зозулі і одразу випихає з гнізда всіх 
інших пташенят-конкурентів. Людина 
не повинна так робити!

Є культурні рослини і бур'ян. Бур'ян 
намагається розростатися так, щоб 
знищити всі культурні рослини навко-
ло себе. Чи має так бути з людьми? 
Напевно, кожна людина порівняє себе 
з культурною рослиною, але реалії 
життя свідчать про те, що «бур'яни» 
переважають. Так є: гріховна природа 
людини більш схильна до поганого...

В Біблії є чимало прикладів заздрос-
ті: Каїн позаздрив Авелю і вбив його; 
Саул заздрив Давиду і переслідував 
його; Йосипа через заздрість продали 
в рабство його ж рідні брати; цар 
Ірод шукав  вбити народженого Ісуса, 
фарисеї віддали на смерть Ісуса 
Христа через заздрість...

Висновок: заздрість призводить до 
тяжких наслідків, але для грішника-
заздрісника все ж є надія: це Ісус 
Христос. Перемога над заздрістю – це 
Христос! Перебувати у Христі щодня, і 
тільки таким чином будеш вільний. «До 
свободи покликані ви ...» (Гал.5:13). 
«Отже, стійте у свободі, яку дарував 
нам Христос, і не піддавайтеся знову 
в ярмо рабства» (Гал.5:1).

О, це велике благо: бути вільним від 
заздрості, образ, неправди, ненависті, 
помсти, мерзенних вчинків і всього 
іншого, що називається одним словом: 
гріх. Хай допоможе нам Бог знайти 
свободу від гріха. Амінь.

ВБИВЧИЙ ГРІХ – 
ЗАЗДРІСТЬ 

Я народився в Рівненській області, 
моя мама – християнка, яка з дитинства 
водила нас на служіння до церкви, 
прищеплювала нам любов до Бога, 
Біблії. Мама розповідала, що Бог є і 
Йому потрібно служити. Пам'ятаю, що 
малим хлоп’ям залюбки читав Біблію, 
відвідував церкву. Нас в сім'ї восьмеро 
дітей (4 хлопці і 4 дівчини). Я – сьомий. 
Коли старші брати підростали, я бачив, 
як вони маму нервували, вона ночами 
стояла на колінах, молилася за них, 
тому що вони потроху віддалялися від 
Бога, стали полюбляти грішний світ.

Коли мені було 11 років, думав, 
як виросту, буду шанувати й любити 
Бога, не так, як мої старші брати… 
Однак, коли виріс, то став більше них 
грішити. Мама за покаяння старших 
синів молилася не більше п’яти років, 
а за мене – майже 20 років…

Коли я був малим, то мама ще мала 
на мене фізичний вплив, коли ж мені 
виповнилося 16 років, і я почав жити 
цілком світським життям, як живуть 
люди зі світу, то мама вже нічого не 
могла зі мною вдіяти. Як повертався 
додому під ранок, а вона вклякла 
на колінах і голосить за мною, як за 
покійником, щоб Бог сина повернув 
Свого…

Пам'ятаю, одного разу братова 
жінка казала (коли був у них в гостях): 
«Чому ваша мати молиться за вас, як 
за покійників?» А брат (її чоловік) каже: 
«І правильно робить, що молиться, бо 
за покійника вже пізно голосити, а поки 
ми живі, то потрібно голосити до Бога 
про милосердя до нас».

Слава нашому Господу, що Він 
почув мамині молитви!

В 17-річному віці я поїхав до Києва 
і залишився наодинці з цим світом, 
почав заробляти якісь кошти, але во-
ни втікали, як сухий пісок крізь пальці...

У 2006 році працював на бу-
дівництві, ремонтували в одному бага-
топоверховому будинку дах. Там був 
балкон, ми розібрали дах, я виліз на 
той балкон, а він увесь впав донизу. Я 
летів вниз разом з тим балконом, був 
завалений вікнами, цеглою, склом. 
Сусіди, коли прибирали все те бу-
дівельне сміття, то казали мені, що я 
в сорочці народився. Я навіть зміг од-
разу вибратися назовні із того всього 
завалу. Зараз розумію, що це була за 
сорочка: це Сам Ісус Христос, Його 
рука зберегла мене. Алілуя нашому 
Господу!

Знаєте, на той час у мене була 

дівчина і ми з нею одружилися, разом 
покаялися, разом водне хрещення 
приймали... Ось так Бог благословив 
мене і мою сім’ю… Однак я був 
занадто молодим і не оцінив це Боже 
милосердя і благословення. Я не 
жив для сім'ї, а захотів стати крутим 
чоловіком, щоб у мене була дорога 
машина, я шукав людської слави та 
визнання... 

І я вам скажу, що усього цього я 
досягнув, та чи принесли усі ті статки 
мені задоволення? Пам'ятаю, як сідав 
у ту дорогу машину, а мене почало 
відвертати від цього багатства, мені 
було погано на душі, тому що я загубив 
найголовніше: відчуття Духа Божого і 
силу Божу загубив.

Одного разу мій малий син сказав 
мамі: «Мамо, потрібно татові опе-рацію 
зробити». Мама здивовано запитує 
сина: «Де й навіщо?» Син відповів, що 
операцію потрібно зробити в голові, 
мозок прочистити, щоб мені розуму 
додалося...

Пам'ятаю, як одного разу стояв біля 
дзеркала і на себе дивився, бив себе 
по голові: «Володя, що ти робиш?!» В 
мене сили не було протистояти ворогу, 
сатана мене мучив…

Через служителя церкви Бог по-
казав видіння: диявол труну тягне 
позад мене, ось-ось хоче туди мене 
покласти. Ворог хотів погубити мене 
– і тілесно, і духовно. Я так заліз в ту 
багнюку, думав, що звідти вже ніколи 
не виберуся.

Одного разу я спам’ятався, подібно 
до блудного сина, згадав, як мені 
було добре, як одного разу їхав в ав-
томобілі й плакав від відчуття Божої 
присутності, як Бог мене потішав…

Нарешті наважився приїхати до 
одного обдарованого чоловіка на 
молитву. На молитві Бог сказав: «Сину 
Мій, Я люблю тебе». Я очікував докору, 
картання, тільки не цих слів… Господь 
явив мені милосердя і благословив… 
Коли я тепер стаю до молитви, то моє 
серце радіє. Господь відновив радість 
спасіння.

Я тепер упевнений, що жодне ба-
гатство світу не може зрівнятися із тим 
відчуттям, коли Бог тебе на-повнює 
Духом Святим. Наш Господь достойний 
слави! Я зараз навіть уявити не можу, 
як можна жити без сили Божої, як 
можна жити без Бога...

Можливо ти, дорогий читачу, ду-
маєш стати крутим хлопцем і вва-
жаєш, що щастя тобі принесе цей 
грішний світ? Повір мені (я це все 
пройшов і точно знаю):  ніякі мільйони 
не принесуть задоволення в житті, 
якщо в ньому не буде Ісуса Христа!

Тільки коли ви будете служити Богу 
і ваше серце горітиме для Нього, 
повірте, оце й буде вашим багатством, 
яке буде приносити вам задоволення.

В мене зараз серце радіє, коли 
дивлюся на своїх синів і доньку (в нас з 
дружиною зараз четверо діток), як вони 
в церкві співають, дружина співає, то в 
мене серце радіє, сльози на очах від 
щастя. Алілуя нашому Господу!

Володимир Помин,
м. Бровари, Київщина

ВОЛОДИМИР ПОМИН: «ЗА 
МОЄ ПОКАЯННЯ МАМА 
МОЛИЛАСЯ  20 РОКІВ…»

Професор дав повітряну кульку 
кожному студенту, який мав її надути, 
написати на ній своє ім’я та кинути у 
коридор. Потім професор змішав усі 
повітряні кулі. Потім учням було надано 
5 хвилин, щоб знайти свою повітряну 
кульку. Хоч пошуки були напружени-
ми, ніхто не знайшов своєї кульки. У 
цей момент професор сказав студен-
там взяти перший повітряний шар, 
який вони знайшли, і передати його 
людині, ім’я якої було на ньому написа-
но. Протягом 5 хвилин кожен мав свою 
повітряну кульку. Професор сказав сту-
дентам: «Ці повітряні кулі, як щастя. 
Ми ніколи не знайдемо його, якщо 
кожен шукатиме своє. Але якщо ми 
дбаємо про щастя інших людей, ми 
знайдемо і своє».

ЯК ЗНАЙТИ СВОЄ ЩАСТЯ?

КАЯТТЯ

Якийсь чоловік, сповідаючись, 
каже:

– Я винен у крадіжці кількох мішків 
зерна зі складу.

Священнослужитель запитує:
– Скільки ж тих мішків ти украв?
– Три, або ні, більше – п’ять.
– Отже, три чи п’ять? – не зрозумів 

священник.
Той відповів:
– Власне три я вже украв, а ще два 

маю намір поцупити!
Сповідь без каяття – марна 

справа, чи не так?
«Наблизьтеся до Бога, і набли-

зиться до вас; очистіть руки, 
грішники, виправте серця, двоє-
душні» (Послання св. ап. Якова 4:8)

Щире каяття – це щире 
розкаяння за вчинені раніше 
гріхи і відречення від старого 
грішного життя, прийняття 
вірою до свого серця жертви 
Ісуса Христа та благання Бога 
допомогти не грішити більше, а 
жити згідно зі Словом Божим.   
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД 
НАРКОТИКІВ

Мені зараз 51 рік, народився в Естонії. 
Через 1,5 р. після мого народження мої 
батьки (батько – військовий) переїхали 
жити до Бердянська через те, що для 
мого здоров'я не підходив холодний 
балтійський клімат. Ні в дитинстві, ні 
в юності про Бога не замислювався. 
Після школи з 16-річного віку вступив 
в морехідне училище, хотів стати 
моряком. Тоді була мода вживати легкі 
наркотики, і я став курити анашу, не 
замислюючись про те, до чого ця забава 
може привести. Незабаром повівся на 
вмовляння хлопців, які вже вживали 
важкі наркотики, а я був лідером в групі. 
«Який ти лідер, якщо не колешся?» І я 
повівся. Нерозумно? Так.

Рано залишившись без батька, я 
підпав під вплив вулиці, яка формувала 
мене за своїми поняттями. Навіть в 
армії я не припинив вживати наркотики. 
Далі більше... Сталося так, коли був у 
Москві (ми там займалися вимаганням 
грошей на Казанському вокзалі), одного 
разу під впливом алкоголю викинув 
туфлі, тому що вони мені тиснули ноги 
й босоніж пішов вулицею. В результаті 
захворів на ревматоїдний артрит. Мої 
друзі почали приносити мені щоденну 
дозу наркотиків, щоб зменшити біль в 
ногах.

У підсумку я потрапив в систематичну 
залежність. Потім мій брат став жити 
з нами: зі мною і мамою. Ну, і каже 
якось: «Дай мені теж вколотися». Я 
дав йому спробувати. Він теж став 
хронічним наркоманом. Наша мама, 
коли дізналася, що ми – її два сини, її 
опора і надія, кінчені наркомани, почала 
пиячити й допилася до того, що кілька 
разів намагалася покінчити життя 
самогубством. І наші друзі порадили 
її підсадити на наркотики, щоб вона 
перестала пити. І ось нібито з таких 
благих намірів ми перетворили маму 
в наркоманку. У віці п'ятдесяти років 
вона стала хронічною наркоманкою. 
Вся наша сім’я ось так «сіла на голку». 
Зрозуміло, що наше щоденне життя 
проходило в одному напрямку: добути 
наркотики, а це кримінал, злодійство, 
шахрайство. Такий спосіб життя швидко 
призводить до в'язниці. Відсиділи 
ми з братом на одній зоні, нічого не 
змінилося. Знову наркотики, кримінал. 
Ми у Львові ховалися від міліції. Нас 
там заарештували, посадили вдруге. 

ЗУСТРІЧ, ЯКА ЗМІНИЛА 
МОЄ ЖИТТЯ

В 101 колонії суворого режиму я 
познайомився з художником промзони 
Олександром. Як потім виявилося, він 
був християнином, а я до віруючих на 
той момент ставився скептично. Думав, 
що це невдахи, вважав їх людьми 
другого сорту, мало не до скривджених 
зараховував. І якби мені тоді сказали, 
що теж стану віруючим, я б в житті не 
повірив.

Спочатку я спостерігав за Олек-
сандром, і, на свій подив, побачив в 
його очах непідробну радість. Спочатку 
подумав, може він під впливом якихось 
наркотиків, тому що не бачив причин 
для радості на зоні. А потім побачив, 
що у нього Біблія. Подумав: «А, він 
віруючий...». Підійшов до нього, щоб 
поставити йому каверзні питання. А 
він малював якраз картину. І я йому 
кажу: «А ти що ж, віруючий?» Він так 
поклав спокійно пензлик, подивився 
мені прямо в очі. Пам'ятаю цей погляд. 
Знаєте, мовби Сам Господь через 
нього подивився на мене. І він каже: 

«Маю честь і привілей бути дитям 
Божим. А ти щось проти цього 
маєш?». І ви знаєте, я очікував будь-
яку відповідь, але не таку. Зазвичай 
віруючі якось так ніяковіли, починали 
щось говорити незрозуміле... А цей 
дав мені таку сміливу відповідь. Йоого 
слова мене сильно збентежили. І я 
друге запитання поставив з бажанням 
якось цю ситуацію парирувати, кажу: 
«Слухай, я ось за тобою спостерігаю. 
А чому ти постійно радієш?» Мало не 
сказав «як дурник». А він мені каже: «А 
я радію свободі». «Яка свобода? Ми 
в зоні сидимо!» А він каже: «Свобода, 
яку мені подарував Христос».

ІСУС ХРИСТОС – МОЯ 
СВОБОДА

І Саня каже, що Ісус Христос його 
свобода. І ось ці слова просто не 
давали мені спокою. Наче Божі стріли 
потрапили в моє серце. Я ходив, а у 
мене в вухах звучало: «Ісус Христос – 
моя свобода...».

Я почав з Олександром спілкуватися 
більше. І прийшов момент, коли я 
сказав: «Саня, а що мені треба, щоб 
покаятися?» А він каже: «Ну, тобі треба 
сповідатися, визнати, що ти грішник». А 
я кажу: «Ну, це кілька днів треба, щоб 
сповідатися, стільки я всього накоїв». 
А він мені каже: «Слухай, Бог і так все 
знає. Тобі просто треба визнати, що 
ти грішник». Я кажу: «Визнаю, що я 
грішник». Він помолився за мене, але 
це ще не був той ключовий момент, коли 
я реально пережив Божу благодать. 
Десь через пару днів ми працювали 
в другу зміну. Це було 24 грудня 2001 
року. Саня ввечері зібрався йти на 
молитовне зібрання, я напросився 
його провести, щоб потім разом піти на 
вечерю... Я його провів, і ми повертаємо 
за той цех, де віруючі в’язні молилися. І 
вони у нього питають про мене: «А хто 
це?» А він каже: «Я йому проповідую, 
молюся за нього». А вони кажуть: «А 
він покаявся?» Саня каже: «Ну, мовби 
каявся, але...». А вони кажуть: «Давай, 
помолимося, щоб Бог його врятував». Я 
не очікував такого повороту подій, тому 
що тоді ще в мене був сором, навіть 
стояти в колі віруючих для мене було 
приниженням.

МОЄ ПОКАЯННЯ
А тут ще якраз мої друзі-земляки 

побачили мене з віруючими, кличуть 
до себе, а мене ніби щось тримає. І 
брати почали молитися за мене, щоб 
Бог врятував мене, дав мені покаяння. 
Після молитви Саша запитав: «Ну, що 
ти на це скажеш?» А я кажу: «Я хочу 
покаятися». Але я думав, що для цього 
треба йти кудись в храм, де ікони, свічки. 
Він каже: «Написано в Біблії, що Бог 
шукає собі поклонників на всякому 
місці». А я кажу: «Тобто можна прямо 
тут покаятися?» Він каже: «Авжеж». 
Мені тоді здавалося, треба якийсь 
молитвослов мати в руках. А він каже: 
«Як зараз відчуваєш у своєму серці, так 
і помолися». І тоді така Божа благодать 
на мене зійшла, що я став колінами в 
мокрий сніг і своїми словами сказав: 
«Рідний, прости мене. Я неправильно 
живу, і я хочу, щоб моє життя змінилося. 
Допоможи мені, як допоміг цим пацанам, 
які стоять поруч». І знаєте, таке було у 
мене переживання, нібито якісь руки з 
неба зняли з мене бетонну плиту гріха. 
Я звівся на свої ноги зовсім іншою 
людиною з надзвичайною легкістю в 
душі. Я на фізичному рівні пережив ось 
це Боже прощення, що Бог пробачив мої 
провини... І так я почав читати Біблію, 
ходити в молитовне зібрання там в зоні.

ПРИВІЛЕЙ БУТИ 
ДИТИНОЮ БОЖОЮ

Фальшивий сором зник, для мене 
стало честю і привілеєм бути дитям 
Божим. Я почав там в зоні всім 
проповідувати. Ну, і відповідно, почав 
писати про Ісуса братові в іншу зону, 
а мамі – на свободу. І протягом року 
я молився за них, постив. І нічого не 
відбувалося. Брат встиг звільнитися, і 
його знову посадили, вже втретє. Мені 
мама написала, що це останній лист до 
мене, тому що вона хоче піти з життя, 
і ми більше ніколи не побачимося. Я 
прийшов в барак, і у мене був відчай. 
Я ліг на своє ліжко, притиснув мамин 
лист до грудей і почав плакати, казати: 
«Як же так, Господи?» Ще раніше мені 
Бог дав обіцянку: «Віруй в Господа 
Ісуса Христа, і спасешся ти й дім 
твій» (Дії 16:32).. А тут мама йде з 
життя... І, знаєте, я явно відчув, як Божа 
присутність зійшла на мене, наче Бог 
мене ковдрою накрив, і такий спокій 
прийшов у серце. І я почув, як Бог 
мені каже: «Синку, заспокойся, якщо Я 
сказав, Я зроблю. Я вірний». І я заснув. 
Прокинувся, взяв два аркуші паперу, 
ручку, закрив очі та в молитві просто 
сказав: «Господи, я писав цілий рік, і 
нічого не відбувалося. Ти напиши цей 
лист моїй мамі». І я почав писати слова, 
які, вірю, Дух Святий вкладав в моє 
серце. Написав один аркуш, другий, що 
Ісус любить нас, прощає нас, не хоче, 
щоб ми загинули... І відправив цього 
листа мамі. І через два тижні отримав 
від неї відповідь. Лист починався 
такими словами: «Здрастуй, дорогий 
синочок, з Божою благодаттю до тебе 
твоя мама». І вона пише: «Якби ти знав, 
синку, який ти мені зробив подарунок, 
написавши цей лист». Вона отримала 
його під Новий рік. І вона каже: «Я не 
могла заснути до ранку з цим листом». 
В попередньому листі вона написала: 
«Я кричу в порожнечу, і ніхто мене 
не чує». І я їй написав: «Не треба в 
порожнечу кричати. Ти кричи до Бога. 
Піди в місто і знайди церкву живого 
Бога». І вона ось з цим листом пішла по 
місту, показуючи його людям, кажучи: 
«Мій син не наркоман».

ПОКАЯННЯ МОЄЇ МАМИ
Мама раділа, коли до неї дійшло, що 

я вже не наркоман, що я віруючий.
Її Бог утримав від суїциду, перш 

вона отримала мій лист. І ось цей лист 
нарешті торкнувся її серця. І вона пішла 
шукати церкву живого Бога. Люди при її 
питаннях знизували плечима, кажучи: 
«Ми не знаємо, де така церква». І 
ось їй зустрівся на шляху хлопець на 
велосипеді. Вона йому показала лист 
і запитала: «Де церква живого Бога?» 
Він відповів: «Ви знаєте, у нас ввечері 
зібрання буде, приходьте, може вам до 
нас треба». Це якраз була євангельська 
церква. І вона туди ввечері прийшла 
на богослужіння, по-
казала мій лист. А там 
вже були мої друзі 
з минулого життя, 
які покаялися. Вони, 
як дізналися, що я 
покаявся, почали ра-
діти, славити Бога. 
Кажуть: «Це ж мама 
Петрика. Давайте 
за неї помолимося». 
І коли вони помо-
лилися за маму, 
вона покаялася в 
гріхах. Бог їй одразу 
дав свободу від 
наркотиків, сигарет 

та алкоголю. І Господь хрестив її Духом 
Святим з ознакою говоріння іншими 
мовами, і вона мені ось це все пише, 
і я так зрадів, ну аж до сліз, що Бог 
врятував маму. І вона каже: «Синку, 
давай ми за Валєру молитися тепер, 
бо він гине». А я їй пишу: «Мамо, а я 
за Валерія і за тебе вже рік молюся, 
але нитка скручена втричі не скоро 
порветься. І я вірю, що наші молитви з 
тобою будуть швидше почуті».

НОВЕ ЖИТТЯ З БОГОМ
23 квітня 2003 року я звільнився. 

Мене зустрічав Саша з пастирем із 
Запорізької церкви. Вони привезли мене 
в Запоріжжя. Там мене чекала мама. 
Я побачив іншу людину, нове творіння 
з ясними очима, вільною від гріхів. 
Мовби років на 20 вона помолодшала, 
в такій блакитній сукні... І ми обнялися 
і просто почали ридати від щастя. Це 
було чудо. Ми навіть не сподівалися, 
що побачимося. А тут зустрілися вже не 
просто як син і мама, а як брат і сестра. 
І потім ми приїхали в Бердянськ. Я 
був під наглядом міліції і повинен був 
повернутися в Бердянськ. Через два 
тижні звільнився мій брат. І коли я з ним 
почав говорити про Бога, він сказав: 
«Слухай, брате. Я знав тебе, знав маму, 
і те, що побачив, таке може зробити 
тільки Бог. Я здаюся, хочу бути з вами. 
Що мені треба робити? Куди йти?» Я 
кажу: «Ну, через день буде служіння, 
підемо, там покаєшся, а служителі 
церкви вже скажуть, що робити, куди 
йти». Він пішов на служіння, звернувся 
до Бога. Це було у 2003 році, в травні-
місяці. Він так само увірував, як і ми. 
Зараз він – диякон у церкві, капелан 
тюремного служіння. І мама також довго 
служила в церкві, зараз їй вже 76 років.

БОГ ДАВ МЕНІ СІМ’Ю!
11 років тому Бог дав мені дружину 

Джул’єту з Молдавії. Саме тоді я 
викладав в біблійній школі, а вона 
приїхала туди вчитися, і ми там по-
знайомилися, подружилися, а потім 
одружилися. Бог нам дав двох діток 
Марка й Ангеліну. Братові моєму 
Валерію Бог також дав дружину, дітей.

Ось так наше життя змінилося. Ми 
дякуємо за це Господу. Уже 20 років 
ми йдемо за Богом, служимо Йому, 
дякуємо Господу за нову долю, за те, 
що Він так чудно взяв всю нашу сім'ю і з 
погибельного рову витягнув.

Ви знаєте, коли я зустрічаю наркоманів 
в місті, коли проповідую їм про Христа, 
то вони кажуть: «Ти не знаєш, які у 
мене проблеми. Я там стільки-то років 
колюсь (5-6 років)». Я на це відповідаю: 
«Братан, я 16 років наркотики вживав. 
І не тільки я, а вся моя сім'я. У Бога 
вистачило благодаті всіх нас трьох 
витягнути, а тебе одного тим більше 
витягне…».

Віталій Петрик, м. Бердянськ, 
тел. 050-711-5441

ВІТАЛІЙ ПЕТРИК: «ІСУС ХРИСТОС – МОЄ ЖИТТЯ»
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МОЯ ПЕРША ДИТЯЧА 
БІБЛІЯ

Мені зараз 40 років, народився в 
селі Мульчиці (Рівненщина). Мене 
буває запитують: чи олімпійський 
чемпіон Сергій Бубка не мій родич? 
Так, це троюрідний брат мого батька 
Бубки Івана Івановича. А мої найближчі 
родичі – вельми релігійні люди: дядько 
– православний священник, тітка 
служила в монастирі, а батько співав у 
церковному хорі. Мої батьки щонеділі 
відвідували православний храм, беручи 
й мене з собою, але я не знав живого 
Бога і не мав щирої віри в Нього. З 
храму старався втекти на базар, який в 
неділю зранку розкладався біля храму. 

Живий Бог в Особі Спасителя 
Ісуса Христа мені відкрився вже на 
Полтавщині, куди ми переїхали жити 
з чорнобильської зони. Саме тоді з 
жіночого монастиря моя тітка Віра  
передала мені дитячу Біблію. Я тоді 
навчався в п’ятому класі та з інтересом 
прочитав цю книгу, усі 538 сторінок. 
На мене ця дитяча Біблія справила 
неабияке враження, понад це в моєму 
житті відбулися докорінні зміни: ціле-
спрямовано перестав грішити й став 
молитися щодня тими молитвами, 
яким мене навчила бабуся. Мене ніхто 
до цього не примушував, але звідкись 
прийшло розуміння, що Бог є і до Нього 
треба молитися. Про це навіть батьки не 
знали. До цього у школі я вчився погано, 
після ж прочитання Біблії (буквально 
за рік) став відмінником навчання 
(особливо добре знав математику).

СВІДОМЕ РІШЕННЯ НЕ 
ГРІШИТИ

Моє життя змінилося: свідомо 
прийняв рішення не мати стосунків з 
дівчатами до одруження, не вживати 
алкоголю, не курити, не матюкатися і 
ні з ким не битися. Через це був часто 
осміяний однолітками. Пройшло два 
роки, і поступово я почав здавати 
свої позиції святого життя. Грішне 
середовище затягло мене повністю, 
хоч продовжував щоденно молитися 
молитвою «Отче наш».

Відслуживши в армії, таки вирішив 
не вживати алкоголь, хотів жити 
свято, але не міг. Постійно в мені була 
внутрішня боротьба з самим собою. 
Побачив, що моє життя котиться по 
похилій, в безодню. Оця внутрішня 
боротьба (чи, швидше сказати, мучення 
душі) і безсилля у розв’язанні проблем 
призвели мене до думок покінчити 
життя самогубством. За період, коли  
служив в армії, до села Славки, де жили  
мої батьки, переїхав жити служитель 
церкви Іван Рибачик і розпочав 
проводити в селі богослужіння. Ця подія 

мала велике значення для позитивних 
змін у моєму подальшому житті.

ВПЕРШЕ В 
ЄВАНГЕЛЬСЬКІЙ ЦЕРКВІ

Підсвідомо мене тягло в те зібрання 
християн, яке проходило в домі Івана 
Рибачика. Після декількох невдалих 
спроб нарешті переступив поріг оселі, де 
відбувалося богослужіння. Сказати, що 
щось розумів, не скажу. Сидів скраєчку, 
і просто слухав… Коли ж побачив там 
людину, з якою мав напружені стосунки, 
то став у своєму серці засуджувати її. І тут 
встає Іван Якович і зачитує з Євангелії: 
«Не судіть, щоб і вас не судили; бо 
яким судом судити будете, таким же 
осудять і вас, і якою мірою будете 
міряти, такою відміряють вам. І чого 
в оці брата свого ти скалку бачиш, 
колоди ж у власному оці не чуєш?» 
(Мт. 7:1-3). Слухаючи ці слова, раптом 
зрозумів, що несправедливо засуджую 
цю людину, я більше завинив проти 
неї, ніж вона проти мене. Здивувався, 
що так точно Іван Якович прочитав 
відповідь на мої думки, але подумав, 
що це просто випадковість. Пройшло 
хвилин двадцять, я вже думав інше і тут 
Якович зачитує новий текст з Біблії (з 
книги пророка Ісаї) і знову лунає точна 
відповідь на мої думки. Отоді я вже не 
здивувався, а злякався.

Це справило на мене таке враження, 
що я хоч і вірив, що Бог є, але не мав 
страху Божого. А тут подумав: якщо Бог 
є, то за межею смерті також щось є. Як 
Бог подивиться на те, якщо я закінчу 
життя самогубством?

ПЕРША СВІДОМА 
МОЛИТВА

Після того я вийшов в поле, став на 
коліна і вперше в житті звернувся до 
Бога своїми (не завченими) словами: 
«Боже, якщо Ти є, покажи мені Себе! 
Я хочу точно знати, що все саме так, 
як написано в Біблії». Тоді я підробляв 
пастухом в колгоспі, доки після армії не 
відновився в інституті.

Через декілька днів після тієї мо-
литви кудись подівся бичок зі стада. 
Щоб відробити за того бичка годі було 
й думати – усього літа буде замало. 
З товаришем по роботі на конях ми 
об’їхали велику площу в пошуках про-
пажі, але все марно. І тоді я знову 
звернувся в молитві до Бога: «Боже, 
якщо цей бичок тут десь є, покажи мені 
його!» Після цього мій кінь звернув на 
гору, а мій погляд падає в далечінь, 
точно на те місце, де в кущах стояв 
ледь помітний бичок. Ця подія додала 
мені страху, я розумів, що не могло це 
все бути простою випадковістю.

Після того через деякий час пропало 
ще семеро бичків, і я вже знав, що 
треба робити: просив Бога показати тих 
бичків. І буквально кожного разу після 
молитви мені вдавалося легко знайти 
зниклих тварин.

З лівого боку на під’їзді до села є ліс, 
я випасав за ним худобу, і треба було 
гнати вже стадо в село через поле, 
яке щойно зорали. Пішов рясний дощ 
і здійнявся противний вітер. Худоба не 
йде проти сильного дощу. Все стадо 
просто стояло на місці. Я ж нічого не міг 
вдіяти. А то був 2000 рік, саме тоді було 
багато крадіжок худоби. Насувалася ніч, 
яка була на руку злодіям… Я заволав в 
молитві до Бога. Явно Бог зробив чудо: 
мовби невидима рука розсунула хмари, 

і хоча дощ цілком не вщухнув, вітер 
змінився на протилежний – в бік села. 
Вся худоба дружно пішла в село, а я за 
нею…

БОЖЕ, Я ДЯКУЮ ТОБІ, 
ЩО ТИ Є!

Спочатку я молився: «Боже, якщо Ти 
є…». Нарешті почав молитися: «Боже, 
дякую, що Ти є». В ніч з 4 на 5 серпня 
2000р. мені був сон від Бога. Там були 
події останнього часу, як зірки з неба 
падали, я уві сні дуже злякався, бо вже 
йде Господь судити людей, а я не готовий. 
У тому сні я сильно молився і просив Бога 
почекати, і Господь Ісус Христос сказав 
до мене: «Чому ти не йдеш до Мене? Я 
тобі показав, що Я є…».

Після того сну я спішив до церкви 
вже з явним наміром покаятися у 
своїх гріхах. Чекав, щоб хоч хтось зі 
служителів прикликав до покаяння, але, 
на жаль, ніхто не кликав…

Саме тоді один хлопчина прочитав 
місце з Біблії: «Не бариться Господь 
з обітницею, як деякі вважають це 
барінням, але вам довготерпить, бо 
не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі 
навернулися до каяття» (2Петра 3:9).

Той хлопчина по моєму проханню 
показав мені це місце з Нового Завіту, 
я тоді взяв його книгу, вийшов наперед, 
прочитав це місце і сказав, що Господь 
відкрився мені, що Він є і Бог повеліває 
мені покаятися. Я попросив, щоб за 
мене помолилися. Це була середа, 9 
серпня 2000 р. Всі молилися за мене, я 
ж плакав і просив у Бога прощення своїх 
гріхів, аж нарешті відчув, як великий 
тягар спав з моєї душі, мовби тяжкий 
мішок впав з моїх плечей.

Після того я придбав Біблію, став у 
полі на коліна, помолився і попросив 
Бога відкритися мені через Своє Слово: 
«Я хочу знати хто Ти такий, Боже, і хочу 
пізнати волю Твою для свого життя». 
Відтоді я почав читати Біблію.

Коли була гроза, люди ховалися, а я 
виходив надвір і славив Господа. Сатана 
сіяв мені думки, що я нікому не потрібен, 
мені одна дорога – закінчити своє життя 
самогубством. Коли ж покаявся, то 
думав, що за двадцять років мого життя 
я грішив і жив у незнанні, без Бога… 
Так, я усвідомлював в глибині душі, що 
Бог є, але тривалий час не розумів, що 
є відкуплення гріхів в Ісусі Христі. Я не 
знав особисто Ісуса Христа, що тільки 
в імені Ісуса Христа спасіння моєї душі.

ЧАС ДУХОВНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ ТА СЛУЖІННЯ 

БОГОВІ
Я ніколи не думав, що мене колись 

рукопокладуть на служіння пастора 
церкви. Моє служіння розпочалося з 
допомоги по будівництву Дому молитви 
церкви «Нове життя» (м. Полтава). 
Поїхав восени просто допомогти на 
місяць часу, а був там аж до весни.

У мене не було коштів утримувати 
себе, тому пішов працювати до 
фермера, щоб заробити необхідні речі 
на прожиття. Працюючи у фермера 
(який, до речі, теж щирий християнин) 
в Минівці, молився і казав Богові, що 
не вмію добре проповідувати, співати, 
можу тільки працювати руками, тому 
хотів би допомагати у будівництві та 
ремонті Домів молитви. Я розумів, 
що життя швидко проходить і треба 
встигнути послужити для Бога.

І Бог дав відповідь: прямо до мене 
приїхав старший пресвітер Церкви ХВЄ 
Полтавщини Степан Павлусь, місіонери 
Петро Сикида та Валерій Рибачик. Вони 
запропонували мені їхати в м.Хорол, де 
тоді розпочалося будівництво декількох 
Домів молитви. Це був 2003 рік. Думав, 
що буду в Хоролі три місяці, але трудився 
там майже три роки. Жив на місіонерській 
орендованій квартирі у Вишняках. Були 
деякі матеріальні труднощі, але я на це 
не зважав. За той час влаштувався в 
місцеву пекарню й далі допомагав по 
будівництву.

Бог чудесно провадив і надавав мені 
допомогу. Головне у свідомому житті 
християнина: ставити Бога на перше 
місце, а Він подбає за все інше.

Коли мені виповнилося 25 років, 
вирішив одружитися (це був 2005 рік). У 
мене тоді й речей було усього дві сумки. 
А мені було пророцтво: не будеш без їжі 
та притулку...

БОГ РЯСНО 
БЛАГОСЛОВЛЯЄ!

Моя дружина родом з Західної 
України, але наша перша зустріч 
відбулася в Полтаві. Після шлюбу ми 
планували одразу їхати в Харків, щоб 
там допомагати церкві, але обласний 
пресвітер запропонував нам їхати в 
Решетилівку...

Що б не відбувалося у світі, треба 
постійно і щоденно працювати 
на Боже Царство. Тепер я твердо 
і непохитно вірую і знаю живого 
Бога в Особі Ісуса Христа. Дух 
Святий наповнює моє серце! Деякі 
речі з минулого мені нині здаються 
безглуздими та смішними. Я отримав 
живу надію на вічне життя і віру, яка 
докорінно змінює моє життя. 

Василь Бубка, м. Решетилівка, 
Полтавщина, тел. +38 098 841 7930

Василь Бубка: «МОЄ ПОКЛИКАННЯ – 
ПРАЦЮВАТИ НА БОЖЕ ЦАРСТВО!» 



Церква ХВЄ 
м. ЯВОРІВ

вул. Лесі Українки 41

Нд – 10:00; Вт, Чт – 18:00.
Тел. 067-794-5339, Богдан
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Отче Небесний! В 
ім’я  Ісуса Христа будь 
милостивий до мене, 
грішника, і пробач 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 пожертву-
вання читачів, розповсюджується безплатно! 

Карта ПриватБанку для пожертвувань: № 4731 2191 2366 3233  (на 
ім’я редактора газети)/ редактор газети: Геннадій Андросов 

Тел. вайбер +380502813256 Е-mail: giva.nadiya@gmail.com

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»! 

Сайт радіопередачі «ЖИВА НАДІЯ»:
www.dorogadoboga.com.ua 

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замовити в 
нашому офісі в Києві програми радіопередачі 
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

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

Тел.: 098-973-2907, 097-693-8103

БОГОРОДЧАНИ
вул. Шевченка, 13Б

ЦЕРКВА ХВЄ «КОВЧЕГ» 
НОВОЯВОРІВСЬК

вул. Шевченка 7А

Ср Пт - 18:00 
Нд - 11:00 

Тел.:
098-107-0404

Роман
096-140-0853 

Володимир

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ 
«ЖИВА НАДІЯ»!

ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 1 (напроти ст. Підзамче, 
поруч джерела). Щонеділі з 10:00 і 18:00, 

щовівторка і щоп’ятниці з 18:00. Тел. (032)252-28-28

ВАС ЗАПРОШУЄ 
ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
КРОЛЕВЕЦЬ 

                  вул. вул. Франка, 32.
ЩОНЕДІЛІ О 10:00

Тел. для довідок: 097-8722-612, 
Олександр.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ 
смт ІВАНО-ФРАНКОВЕ 
І ПРИЛЕГЛИХ СЕЛИЩ! 
Просимо вас звертатися 

з питаннями та 
проханнями за тел. 096-

458-1501, Орест

ЗАПРОШУЄМО:

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕ-
СОЮ: м. Долинська, вул. Шев-

ченка, 119. Нд з 9-00, Ср та Пт з 
18-00. Тел.: 098-268-6015

ЦЕРКВА ХВЄ
«ПЕРЕОБРАЖЕННЯ» 
м. ДОЛИНСЬКА

ЗАПРОШУЄМО НА 
БОГОСЛУЖІННЯ

щонеділі 10:00
м. ІЧНЯ

вул. Гончарівка 9

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА 
ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

«ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

ЦЕРКВА «ЗОРЯ ВОСКРЕСІННЯ»
с. ЗОРЯ (Рівненський р-н),  

вул. Орловського 6 

Богослужіння щонеділі  10:00 та 18:00
Тел. 068-769-2292, Руслан

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ!
РОЖНЯТІВ

смт Рожнятів, вул. Шевченка 19 (біля базару)
Щонеділі о 9:30 – загальне зібрання

Щочетверга о 19:00 – молодіжне зібрання
Тел. 067-959-4832, Руслан

ЦЕРКВА ХВЄ «ЖИВА НАДІЯ»
с. УТОРОПИ  (центр) Косівський р-н

НД 10:00 - загальне служіння; СР, ПТ - 
18:00; СБ - 18:00 - молодіжне зібрання; 

тел. 0680509068 - Руслан

ОБЕРИ СЛОВО БОЖЕ – НАДІЙНИЙ 
ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ТВОГО ЖИТТЯ

ЦЕРКВА ХВЄ «НАДІЯ» 
Сумщина ЯМПІЛЬ 
вул. Бузкова, 56

Вт, Пт - 18:00; Нд - 10:00, 17:00
Тел. 068-080-9765, Василь

ЖИВА НАДІЯ
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ!

ДИКАНЬКА
вул. Козацька, 11-а

Священнослужитель Церкви 
Василь Васильович Тел. 066-772-4360

Щонеділі з 10-00
Щосереди з 18-00

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА «ВІДРОДЖЕННЯ» 
Українська Церква Християн Віри 

Євангельської «Голос Надії»
КОНОТОП

вул. Клубна, 73а

Розклад богослужінь:
Чт 18:00, Нд 10:00. Тел.097-753-4284, Олександр

ЦЕРКВА ХВЄ «КОВЧЕГ»
смт ОРЖИЦЯ
вул. Центральна, 87

Служіння відбуваються: 
щовівторка та щоп’ятниці 19:00, 
щонеділі 9:00. Тел. 096-723-1220

ЛОЗОВА
вул. Кутузова 20

ЩОНЕДІЛІ
 10:00

Тел 097-
105-8895

Павло

ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

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!

ЗАПРОШУЄМО ЩОНЕДІЛІ з 10-00 та з 17-00 за 
адресою: вул. Левицького, 75-А, м. Ковель

Тел.: 097-155-06-59, Анатолій

ЦЕРКВА ХВЄ «СПАСІННЯ» 
КОВЕЛЬ


