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«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» 1 Петр. 1:3

        Стор. 6        

Світлана Лисенко:

“Я ЗНАЮ, В КОГО 
УВІРУВАЛА!”

“БОЖА МИЛІСТЬ 
ТАКА ВЕЛИКА!”

Стор. 4        

ОЗНАКА БЛАГОЧЕСТЯ:
ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ!

        Стор. 7        

“Дякуйте Господу, добрий бо Він,
бо навіки Його милосердя!”

Біблія, 1 Книга Хронік, 16:34

Україна – унікальна країна, в 
якій проживають особливі люди. 
Я вірю, що Бог для України в 
Своїй волі визначив кращу долю 
і має чудовий план подальшого 
благословення і розвитку. Ще 
30 років назад тут за проповідь 
Євангелія християни зазнавали 
переслідувань, сьогодні ж в Україні 
повна свобода для визначення 
свого віросповідання. Україна – 
демократична країна, а це значить, 
що кожен має право на свій голос. 
І сьогодні через сторінки цієї газети 
проголошується Добра Новина про 
те, що Ісус Христос і Його Слово 
дають унікальний шанс жителям 
України мати кращу долю, як каже 
Христос: «Я прийшов, щоб ви 
мали життя – і мали вдосталь!» 
(Ін. 10:10). Так само християнам 
сьогодні дається можливість на 
повний голос (щоб всі почули) 
заявити про свою віру. Хтось може 
скаже, що це не скромно. Якщо не 
скажуть християни, то обов’язково 
скаже хтось інший. І ми бачимо, що 
якщо мовчить правда, то говорить 
брехня. Декілька позитивних 
моментів з життя Церкви Христа в 
Україні упродовж 2018 року, який 
офіційно оголошений Роком Слова 
Божого, хотілося б донести нашим 
читачам:

МОЛИТОВНІ СНІДАНКИ
В Києві та в обласних центрах 

при адміністраціях у цьому 
році стали проводитися так 
звані молитовні сніданки, на які 
запрошуються керівні священики 
різних церков, конфесій, глави 
адміністрацій, політичні діячі і 

спільно ведуть діалог про життя і 
розвиток України, вершать молитву 
за її благословення.

ХОДА ХРИСТИЯН В 
ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ 

ЦІННОСТЕЙ
В Києві й багатьох обласних 

центрах провели християнські 
демонстрації (так звану ходу) в 
захист здорової родини, що має 
на увазі, що істинні християни 
відстоюють сім’ю, яку заповідав від 
початку мати Бог-Творець, тобто 
чоловіка й жінку. Це особливо 
важливо та актуально, коли зараз 
так звані меншини піднімають голос 
і проводять свої марші й влізають 
в усі сфери життя українців. Якщо 
буде мовчати Церква і відкрито 
не заявить свою позицію, то ворог 
безперешкодно влізатиме, як 
отруйна змія, в наші дитсадочки, 
школи, сім’ї, державні структури. 
Якщо церква на потрібному місці, 
яке для неї визначив Бог, то сьогодні 
вона не буде сидіти тільки в стінах 
Домів молитви, храмах, костелах, 
а буде виходити на вулиці наших 
міст, щоб на повний голос заявити, 
що нас багато, і ми відстоюємо 
християнські цінності, врешті ми 
(наші діти) мають конституційне 
право на здорову родину – так, як 
від початку це визначив для неї Бог.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ 
МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ
2 червня 2018 року в Києві, 

в Палаці спорту, відбулася 
велелюдна подія: близько 10 тис. 

християн з різних церков зібралися, 
щоб спільно молитися за Україну. 
Дивно, що таку багатолюдну подію 
не висвітлювали провідні ЗМІ 
країни. Там провадилися почергово 
керівниками християнських кон-
фесій різні молитви, зокрема, за 
керівників України, щоб Бог дав 
мудрості в керівництві державою, 
щоб дав покаяння і страху Божого 
її очільникам. Я вірю, що подальша 
доля України вершиться не в 
кабінетах чи залах Верховної Ради, 
а в Домах молитви, в місцях, де 
щирі християни в єдності моляться 
до Бога за свій народ і край. 2 
червня Палац спорту був саме 
таким місцем.

ДЕНЬ ПОДЯКИ
Священики провідних цер-

ков України визначили дату про-
ведення в Києві спільного свята: 
Всеукраїнського Дня подяки Бо-
гові за врожай, за Україну. Це 
вже вдруге в такому великому 
масштабі буде проводитися цей 
захід. Минулого року День подяки 
в Києві зібрав на центральну 
площу й Хрещатик декілька 
сотень тисяч щирих християн 
з різних церков, з різних міст 
України. ОТЖЕ, ПРИЇЖДЖАЙТЕ 
В КИЇВ 16 ВЕРЕСНЯ НА СВЯТО 
ПОДЯКИ. Ваша участь буде 
дорогоцінною краплинкою в 
золотих чашах молитов святих, які 
перед престолом Агнця (Відкриття 
Іоанна, 5:8). Одна краплинка – це 
так мало, а якщо цих крапельок 
мільйон, то вже буде ріка…

БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ УКРАЇНУ!

Продовження на стор. 8

Роман Паньків:



Хочу засвідчити читачам газети 
про свій шлях до Бога й застерегти 
від помилок, що я робила, бо 
можуть бути дуже тяжкі наслідки...

У мене захворів син, офіційна 
медицина цієї недуги не могла 
зцілити. Люди порадили мені 
звернутися до бабки-шептухи. Я 
мала великий сумнів щодо ефекту 
подібних методів лікування, але все ж 
таки звернулася до ворожки. Перший 

крок був зроблений, пізніше я й 
доньку водила до шептухи. 

Пройшов час і раптово, ні з 
того, ні з сього, мене почали 
турбувати приступи сильного 
головного болю. Я вже по звичці 
й сама пішла до «народних 
цілителів». А тим часом в сім’ї 
почалися траплятися незрозумілі 
для мене речі: усілякі негаразди, 
неполадки. Цього раніше не 
було. Шукаючи відповіді: «Чому 
так сталося?» я почала читати 
окультну літературу. А стан мого 
здоров’я ставав дедалі гіршим: я 
захворіла на гострий поліартрит. 
Стан був тяжким. Потрапила 
в лікарню. Згідно з клінічними 
аналізами лікар виніс вердикт: 
«Через 8-10 років такого перебігу 
хвороби ти будеш прикута до 
ліжка». Мені тоді було усього 39 

років. Щоб якось зменшити гострий 
біль у суглобах ніг, рук, попереку, я 
вживала постійно  протибольові ліки.

Усього через три роки я вже була 
прикута до ліжка, щоправда, тільки 
на два місяці. Чоловік і донька 
доглядали мене. Я була у відчаї, 
вже думала, що ніхто, й ніщо мені не 
допоможе. 

Людина часто впадає у відчай, 
кажучи, що виходу вже немає. Але 

у Бога немає безвихідних ситуацій. 
Над моїм життям Бог не поставив 
крапку…

Раніше я чула про Бога. Та й навіть 
ці бабки-шептухи переконують, що 
вони лікують силою Божою. Це тепер 
я зрозуміла й переконалася, що 
вони діють диявольською силою. Це 
тільки Ісус Христос дарма дає людині 
благословення, а ворог людської 
душі, диявол, нічого просто так не 
дає. Ціль диявола: вкрасти Боже 
благословення, вбити віру в Бога, і 
навіки погубити душу людини!

Отже, тяжкі наслідки, що почалися 
зі мною, результат мого звернення 
до бабок-шептух, захоплення 
окультизмом. Я тоді, на лікарняному 
ліжку, думала, що вже мені прийшов 
кінець. Але Бог явив мені милість: 
Христос не тільки продовжив моє 
життя, а й повністю зцілив від 
хвороби! Слава Богу!!! 

На той час у нашому селі місіонери 
почали проводити богослужіння, 
вони проповідували Євангеліє. Я 
вперше від євангелістів почула живе 
Боже Слово. Повірила і покаялася 
в своїх гріхах! Дух Святий відкрив 
мої духовні очі, я пробудилася від 
тяжкого гріховного сну. Я при покаянні 
відреклася від ворожіння, окультної 
літератури. У момент покаяння я 

відчула, мовби важкий камінь спав з 
моєї знеможеної душі. Милосердний 
Господь звільнив мою безсмертну 
душу від тягарів, що багато років 
томили мене. Я стала справді вільна!  
«ОТОЖ, ЯКЩО СИН ВИЗВОЛИТЬ 
ВАС, ТО СПРАВДІ БУДЕТЕ 
ВІЛЬНИМИ» (Ін. 8:36). Мій Господь і 
Бог – Ісус Христос! Так і амінь. 

То раніше в моїй душі були 
страхи, невпевненість, сумніви, болі, 
сум’яття, відчай, тепер у Христі – 
спокій, мир, радість. А потім, під час 
молитви в церкві, Господь оздоровив 
і моє тіло. Слава Ісусу Христу! Відтоді 
я здорова. Я вступила в Завіт з 
Богом через святе водне хрещення, 
отримала також і хрещення Духом 
Святим. Зараз я – член церкви 
християн віри Євангельської. 

Я свідчу всім про те, яке чудо 
Бог вчинив зі мною. Багато людей 
по незнанню Євангелія, Слова 
Божого, звертаються, як і я раніше, 
до окультних наук, бабок-шептух, 
ворожать. Це тяжкий гріх, який веде 
в погибель людську душу. Я раджу 
всім звертатися не до окультної 
літератури, а відкрити Біблію. А 
Слово Боже відкриє вам дорогу до 
спасіння та вічного блаженства. 

Ганна Савкун, с. Оболонь, 
Полтавщина. Тел.: 097-354-3420

Зараз мені 45 років. Народився 
в Світловодську. Дитячі спогади 
найяскравіші, тому чітко пам’ятаю 
свою прабабусю і її розповіді про Ісуса 
Христа. Прабабуся померла у віці ста 
років. Її оповідань було недостатньо, 
щоб я з дитинства навернувся до віри 
в Бога. Я жив в середовищі, дуже 
далекому від правди Божої. Наша 
сім’я вважалася неблагополучною. 
Мій батько був злодієм. І він навчав 
мене у всьому поступати  згідно зі 
злодійськими поняттями. Коли він 
виходив з в’язниці, то вчив мене, 
щоб я всюди був лідером. За його 
повчанням шлях до лідерства йшов 
через насильство над іншими. Він 
вчив, як принижувати інших людей.

Дивлячись на батьків, я все ж 
думав, що ніколи не буду жити так, 
як вони, як мій батько. Але то були 
тільки слова. На жаль, моє життя 
дуже скоро покотилося по похилій 
в пекло. Спочатку я намагався 

вести нормальне життя, навіть 
служив в армії. Прийшовши з армії, 
знайшов роботу. Але весь час мене 
переслідувала якась порожнеча. Я 
був високої думки про себе, гордість 
просто переповнювала мене. 
Можливо тому в душі я був самотній, 
хоч у мене були друзі.

Я хотів добре жити, але, на жаль, 
не міг чесним шляхом забезпечити 
гідне існування, тому потроху став 
на злодійський шлях. Але таке життя 
привело мене в місця позбавлення 
волі. Моє здоров’я сильно похитнулося 
через вживання алкоголю. Я думав, 
що сильний: можу пити, можу не пити, 
але дуже скоро гріх став керувати 
мною, як маріонеткою, я став повністю 
залежним від алкоголю. Я спробував 
усі відомі способи позбавлення від 
алкоголізму, але це все не допомагало, 
після чергового лікування я ще більше 
впадав у пияцтво. 

Зрештою, я опинився на вулиці, 
жив на смітниках, в підвалах. Іноді 
намагався заповзти у відкритий під’їзд, 
але через сморід, що виходив від мого 
одягу й тіла, мене швидко викидали 
на вулицю. Напевно, я вже не був 
схожий на людину, мене обходили, 
намагалися не помічати, якщо ж хтось 
ненароком натикався на мене, то 
висловлював обурення.

Я опинився в глухому куті й не 
бачив жодного виходу. А щось змінити 
без сторонньої допомоги я вже не 
міг. Я просто чекав смерті. Але все ж 
щось ще жевріло в моїй душі. Гордості 
у мене вже не було. Я був повністю 
розчавлений. Хоч вже смутно розумів, 

що відбувається навколо, розум мій 
був потьмарений, але все ж таки мені 
вистачило краплі здорового глузду 
заволати до Бога. Чи то були слова, 
чи лише стогін, але я просив, щоб Бог 
допоміг мені, врятував від смерті…

І Бог допоміг! Це Він послав до 
мене Ангела в образі жінки. Коли я 
вже майже замерз в підворітті, лежав 
розбитий, голодний і хворий, до 
мене підійшла жінка-християнка, яка 
виявила до мене надзвичайну турботу, 
явила мені справжню любов: одягом, 
продуктами, ліками, фінансами й 
навіть тимчасовим житлом. У наш 
час це звучить майже фантастично. 
Мало тих, хто здатний на таку любов. 
Вона стала для мене, як Добрий 
Самарянин з Євангелія (Луки, 10:33) 
для чоловіка, що лежав на дорозі, 
побитий і пограбований розбійниками.

Цією християнкою рухав Дух 
Святий, вона не погребувала мною, 
моїм виглядом, а проявила велике 
терпіння, співчуття. Її труд не 
пройшов марно: я не тільки придбав 
пристойний зовнішній вигляд, а 
змінився внутрішньо. Я почав 
відвідувати зібрання християн, став 
читати Євангеліє, потім звернувся 
всім серцем до Бога, покаявся в гріхах 
і дійсно відчув: як це чудово, коли 
Бог прощає гріхи! Важкий камінь, що 
стільки років тиснув мою душу, був 
знятий рукою Господа Христа. Алілуя!

Від моєї гордості не залишилося 
й сліду, я не маю чим пишатися, я 
був піднятий рукою Господа з самого 
дна, із багна, із болота. Христос 
мене врятував, омив, зцілив, дав 

цілком нове життя. Я звільнився від 
алкогольної залежності, одружився 
з християнкою. Моя дружина співає 
в церковному хорі. У нас двоє дітей. 
Моє життя набуло сенсу, в моїй душі 
вже немає порожнечі, я тепер знаю, 
для чого живу.

Від батька я багато чув про те, що 
кожен повинен пройти і випробувати 
все, як то кажуть, пройти Крим, 
Рим і мідні труби. Я вважаю, що не 
треба слухати подібні поради, не 
треба шукати порад від людей, люди 
помиляються, обманюють, зраджують. 
Послухайте поради Ісуса Христа, 
Він не обманює, Його Слово вірне, 
правдиве. Не треба випробовувати 
долю, як робив багато років я, що 
вже обома ногами був у могилі. Не 
чекайте, коли ваші роки проминуть, 
коли здоров’я похитнеться. Сьогодні 
шукайте лиця Господнього, нині 
зверніться від темряви до світла. 
Тільки Христос – істинне світло для 
людини та шлях до життя.

Я дуже прошу тебе, дорога душа, 
повір мені: Ісус Христос живий, Слово 
Його істинне. Все, що написано в 
Євангелії – істина. Тобі потрібно 
звернутися до Бога, щоб жити. А без 
Бога – це не життя, а існування.

Мій батько помер, так  і не прийнявши 
мого свідчення про Христа. Я також 
свідчив своїй мамі про живого Бога. 
Вона прийняла Слово. Неодноразово 
відвідувала богослужіння. Вона вже у 
вічності, і я вірю, що вона з Господом.

Юрій Крантовський,
м. Світловодськ, Кропивницька 

обл. Тел.: 098-00-44-606.
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«Я БУВ НА ПОРОЗІ СМЕРТІ, А ХРИСТОС
СПАС МЕНЕ І ДАВ НОВЕ ЖИТТЯ!»

«ХРИСТОС НЕ ТІЛЬКИ ПРОДОВЖИВ МОЄ ЖИТТЯ,
А Й ПОВНІСТЮ ЗЦІЛИВ ВІД ТЯЖКОЇ ХВОРОБИ!»



Мені 39 років. Народився 
в Узбекистані, в сім’ї номі-
нальних мусульман. Потім 
всією сім’єю, у 1990 році, ми 
були змушені переїхати на 
постійне місце проживання в 
Україну, на Полтавщину, де я 
й повірив в істинного Бога за 
свідченням свого старшого 
брата. Він з дитинства має 
інвалідність, у нього видалена 
одна нирка (власне саме 
через його хворобу батько 
прийняв рішення за порадою 
лікарів переїхати до України). 
Одного разу я зустрічав 
брата з поїзда (він їздив до 
Трускавця на лікування). 
Побачив на його обличчі 
непідробну радість (чого не 
бачив ніколи раніше). Він 
почав ділитися зі мною своїми 
новими переживаннями, го-
ворити мені про Дух Святий. 
А я питаю: «Хто такий Дух 
Святий?» Брат впевнено 
мені каже: «Дух Святий тебе 
захистить, Він тебе обереже й 
благословить...». То були 90-ті 
роки, коли в селі, де ми жили, 
постійно були бійки серед 
молоді (виходили битися село 
на село). Я подумав: «О, такий 
Дух Святий мені потрібен, 
щоб захистив мене в бійці». 
Мені було всього 16 років, 
а там були хлопці старші 
й сильніші, я побоювався, 
щоб мене не відлупцювали. 
Я питаю брата: «Як мені 
отримати Духа Святого?» 
Брат каже мені, що потрібно 
спочатку покаятися в гріхах, 
прийняти Ісуса Христа, як 
свого Спасителя і Господа, бо 
саме через Христа приходить 

Дух Святий.
Звичайно, я мало 

що розумів з того, 
що мені говорив 
брат, але побачив, 
що з братом дійсно 
відбувається щось 
надприродне. Я 
його добре знав, 
він не міг жартувати 
або грати якусь 
роль. І я погодився, 
вхопившись за 
слово брата.

Брат каже мені: 
«Давай, молись, у 
тебе цілий тиждень 
є, а в неділю ми 
поїдемо до церкви, 
до Кременчука, 
а як Богу буде 
завгодно, Він тебе 
хрестить Духом 

Святим...». Я розумів, що 
таке гріх, і що сам – грішник, 
тому цілий тиждень ходив і в 
дитячій простоті просив Бога: 
«Прости мене і хрести мене 
Духом Святим!» Ось така 
коротка молитва була, але 
Бог бачив моє серце.

І ось ми поїхали в Кре-
менчук... Хочу зауважити, що 
це було все підпільно, тому 
що наш батько ганяв нас, не 
хотів, щоб ми йшли до церкви 
християн. Він по суті зовсім не 
дотримувався канонів Корану, 
але це не заважало йому 
сліпо відстоювати традиції 
мусульман.

Отже, ми таємно відвідали 
церкву християн. Для мене 
все було вперше. У мене не 
було ніякого спротиву тому, 
що я бачив, я не думав, що 
зраджую віру батьків, як 
люблять часто закидати цю 
фразу тим, хто навертається 
до істинної віри в живого Бога 
від формальних релігійних 
традицій і передань. В Єван-
гелії написано: «Бог є Дух, і 
ті, що Йому вклоняються, 
повинні в дусі та в правді 
вклонятись» (Ін. 4:24). 

Коли служіння закінчилося 
і я нічого не відчув, тому 
попросив, щоб за мене 
окремо помолилися, але 
й тоді нічого не сталося. 
Ми приїхали додому вночі, 
брат побоювався, щоб я не 
засмутився через те, що не 
отримав очікуваного, але у 
мене не було жодного смутку, 
бо я вже мав віру в Ісуса 
Христа. Ми разом подякували 
Господу перед сном. Коли ж 

вранці я прокинувся, встав з 
ліжка і тільки руку підняв, щоб 
сказати «Слава Ісусу Христу!», 
як на мене нахлинуло щось 
таке, що я став сильно 
молитися, подібно тому як 
про це написано в Новому 
Завіті (Дії апостолів, 2:1-4). Я 
зрозумів, що це Дух Святий. 
Сумнівів не було.

Мій брат підскочив, від-
разу зорієнтувався, що саме 
зі мною сталося. Він впав 
на коліна і каже: «Це Дух 
Святий!» Я теж встав на 
коліна, сльози течуть, а я 
тільки молюся й молюся. І що 
цікаво: три дні поспіль я тільки 
відкрию уста, як відразу з моїх 
вуст тече молитва.

У мене було щире по-
каяння. Я твердо увірував 
у Бога християн, й у мене 
з’явилося сильне бажання 
свідчити всім про Ісуса Христа 
і силу Духа Святого. Про це 
дізнався, звичайно, й батько. 
Він забирав у мене Біблію, 
забороняв читати, молитися. 
Він перевіряв повторно нас 
навіть вночі: чи ми, бува, 
не молимося… Батько хоч 
і пресував нас, але перед 
односельцями хвалився: 
«Дивіться, а мої сини не 
курять, не п’ють, не крадуть, в 
бійки не встряють, слухаються 
мене, допомагають».

Це був 1995 рік. Я саме 
отримав права на водіння 
автомобіля. Одного разу 
набрався сміливості і по-
просив у батька ключі від 
авто, щоб поїхати до церкви. 
Він сказав, що сам хоче їхати 
у своїх справах. Скільки він 
не заводив автомобіль, той 
чомусь не заводився. Батько 
розлютився і пішов. Я підійшов 
до батька і знову прошу 
ключі. Він так з усмішкою 
мені каже: «Бери ключі, якщо 
заведеться, їдь куди хочеш». 
Звичайно, він був упевнений, 
що у мене нічого не вийде. Я 
зайшов, помолився, включив 
запалювання, і автомобіль 
завівся. Батько подумав, що 
я щось спеціально підстроїв, 
хоч з технічного боку я нічого 
не робив, а лише молився. 

Був ще випадок, який 
ще більше наблизив бать-
ка до розуміння, що є 
Бог, про Котрого говорить 
Євангеліє. Ми тримали 
велике господарство, виро-
щували свиней. Батько 
планував перегнати чотирьох 

відгодованих свиней з одного 
загону в інший. Це було 
зробити дуже важко. Одного 
разу я хотів перегнати всього 
одну свиню, провозився з нею 
мало не цілий день. Я вирішив 
не чекати батька, а зробити 
це самому. Помолився, 
попросив Ісуса Христа до-
помогти мені зробити цю 
справу. Коли відкрив сарай, 
то був здивований: свині 
вишикувалися одна за одною і 
так спокійно пройшли в другий 
загін. Я йшов зі сльозами 
за ними, зрозумів, що це 
міг зробити тільки Бог. Коли 
батько прийшов додому, то 
одразу запитав: «А де свині?» 
Коли ж я пояснив йому, що 
перегнав їх, він не повірив, 
тому що одній людині це 
зробити нереально. Я сказав 
йому, що просив Ісуса Христа 
допомогти. Я побачив по 
його реакції, що цей випадок 
сильно вплинув на те, щоб 
він задумався про існування 
істинного Бога. Я ЗРОЗУМІВ, 
ЩО БОГ РОБИТЬ ЧУДЕСА 
ЗАРАДИ МОГО БАТЬКА, ЩОБ 
ВІН, НАРЕШТІ, УВІРУВАВ.

Одного разу батько посадив 
перед собою мою маму, мене 
й мого брата і серйозно 
сказав своїй жінці: «Мене вже 
не буде, ти одружиш синів, і 
ти, Азіз, візьмеш в дружини 
Іру...». Він усього один раз 
бачив цю дівчину Іру, коли 
група християнської молоді 
з Кременчука приїжджала 
в наше село. Звичайно, ми 
запевняли батька, що він все 
побачить сам. Але вийшло по 
слову батька. Через півроку 
він потрапив в аварію, і коли 
в лікарні помирав, то говорив, 
що хоче служити такому Богу, 
якому служать його сини. На 
жаль, він не одужав, помер, 
але я вірю, що він знайшов 
спасіння для своєї душі у ніг 
Ісуса Христа. Це було в 2000 
році.

Я одружився тільки через 
шість років, і саме на тій 
дівчині Ірині... У нас прекрасна 
сім’я, зараз двоє дочок. Це 

окрема історія, яка потребує 
багато місця й часу.

Після смерті батька моя ма-
ма також покаялася в гріхах, 
увірувала в Ісуса Христа й 
донині служить Йому.  На 
Полтавщину з Узбекистану та-
кож переїхала родина й мого 
дядька Ахмада, який так само 
щиро увірував в Ісуса Христа 
і зараз служить священиком 
євангельської церкви в 
Кременчуці. Це справді Боже 
чудо і Господня милість, що 
всі мої родичі навернулися до 
віри в єдино істинного Бога і 
служать Ісусу Христу. Згодом 
і я став служителем церкви 
в Кременчуці. Потім мене 
висвятили на священика 
церкви в селі Успенка. Це 
служіння несу до цього дня.

Бог являє багато чудес в 
нашому житті. Одного разу Він 
явно врятував мене в аварії, 
коли я їхав на мотоциклі. 
Коли я вилітав з мотоцикла 
при зіткненні з автомобілем, 
то не зрозумів: яким чином 
я опинився на ногах. Ну, ніяк 
я не повинен при такому 
сильному ударі опинитися на 
ногах природним чином...

Дух Святий веде й 
направляє мене по життю в 
прийнятті правильних рішень. 
Кожен крок я намагаюся 
молитовно направляти згідно 
з волею мого Господа Ісуса 
Христа. Бог вникає в усі справи 
людські. Йому ми не байдужі, 
Він турбується про нас. Зараз 
я з посмішкою згадую про 
причину своєї першої молитви 
про хрещення Духом Святим. 
За своїм невіглаством я 
хотів використати Бога 
в своїх гріховних цілях. 
Бог суверенний, Йому 
потрібно служити, молитися 
про пізнання Його волі і 
намагатися ревно виконувати 
Божу волю, що я тепер і 
намагаюся робити, в чому 
й інших людей наставляю. 
Амінь.

Азіз Багіров, 
м. Кременчук, Полтавщина. 

Тел.: 068-643-7512.
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«ІСУС ХРИСТОС ПРОСТИВ МОЇ ГРІХИ,
А ДУХ СВЯТИЙ НАПОВНИВ МОЄ СЕРЦЕ!»

Свідчення Азіза Багірова

Загубити щось ради Ісуса Христа 
та Євангелія – це не трагедія.

Трагедія – загубити Ісуса Христа 
ради чогось іншого…

ЖИТТЯ 
ЛЮДИНИ...

Життя людини на землі – 
це всього лише мить перед 
вічністю!

Найдорожчий свій капітал, 
життя, вкладайте в те, що 
обіцяє вічні дивіденди.

Якщо Ісус Христос в 
житті людини на першому 
місці, то все інше в її житті 
буде на своєму (потрібному) 
місці!

Бог не обіцяв, що твоє 
життя буде легким і 
безтурботним, але Він 
обіцяв зберегти тебе серед 
випробувань і спокус.  

Якщо для людини життя 
–  Христос, то й смерть – 
надбання.
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ОДНЕ ПРОСТЕ 
СЛОВО

На вокзалах завжди буває немало 
підозрілої публіки, яка користується 
втомою і розсіяністю пасажирів чи просто 
намагається чимось підзаробити. Це або 
звиклі до спиртного, або безробітні, або 
люди, які з якоїсь причини опинились у біді.

Проводив свої дні біля вокзалу і один 
обідраний хлопчик: де вкраде що-небудь, де 
допоможе піднести валізу, чи важку сумку. 
Декілька разів його затримувала поліція, але 
в чомусь серйозному звинуватити не могли і 
тому відпускали… Він давно втік від батьків-
п’яниць і жив від своєї праці, а точніше від 
майстерної спритності та проникливості.

Хлопчисько вже звик до того, що на нього 
поглядають із підозрою, женуть, обходять 
боком. Всунуть монету за піднесену сумку і 
відразу забудуть.

Одного разу на вокзал приїхала красива і 
багато одягнена жінка. Хлопець підійшов 
ближче, розраховуючи щось підзаробити. 
Дійсно, в жінки виявилася важка валіза і вона 

зупинила погляд на юному обідранці, кивнула 
до нього і посміхнулася. Хлопець підхопив 
валізу і поніс до вагону. Розраховуючись із 
ним, вона ввічливо і ласкаво промовила: 
«Дякую! Щиро дякую вам!» Він оторопів. 
Йому, злиденному, якого всі зневажають 
і підозрюють у всіх гріхах, красива жінка 
дякувала, як рівному! Значить, вона зуміла 
побачити в ньому щось таке, чого інші 
не змогли помітити. І йому захотілося 
вирватися з того життя, яким він жив, і 
стати іншим.

Незабаром мешканець вокзалів знайшов 
роботу, яка дала йому можливість скромно, 
але чисто одягатися, спати на справжньому 
ліжку. Потім він став навчатися – щоб 
отримати спеціальність для постійного 
заробітку, а потім і для загальної освіти. 
Звичайно, пройшло немало часу, перш ніж 
колишній злидень зайняв у житті достойне 
місце, але головне – це відбулося.

Життя цього чоловіка потекло зовсім в 
інший бік. Він став спеціалістом своєї справи, 
його почали цінувати на роботі, поважати. 
Якось, коли їхав у службове відрядження, він 
побачив ту саму жінку, яка колись так тепло 
і сердечно подякувала йому. Вона змінилася 
зовнішньо, але він упізнав її по голосу і по 
манерах. Підійшовши до неї і знявши капелюх, 
він промовив:

— Вибачте, ви не впізнаєте мене?
— Ні, — відповіла розгублено жінка. — А ви 

хто? Я не можу вас пригадати.
— Це вже не так важливо, — промовив 

молодий чоловік. — Я підійшов, щоб вам 
сказати: «Дякую! Щиро дякую вам!» Ці слова, 
сказані вами багато років тому, зробили 
мене зовсім іншою людиною.

Одне звичайне «ДЯКУЮ» може змінити 
життя когось, хто поруч із нами. Говорімо 
його частіше, і життя ставатиме іншим.

Наше покаяння і рішу-
чий поворот від гріха 
дає Богу можливість 
змінювати наш характер, 
виховувати нас, робити 
нас схожими на Ісуса 
Христа. Це дивовижне 
чудо милості Божої. Адже 
Він оживляє мертвий дух 
людини, вкладає в її серце 
небесні закони, вчить 
добру і допомагає свято 
жити!

У багатодітній родині 
пресвітера церкви Миколи 
Івановича оселився квар-
тирант. Звали його Геною. 

Він навернувся до Бога у 
в’язниці і, звільнившись, 
знайшов тут тимчасовий 
притулок. Гена прийняв 
хрещення, влився в життя 
помісної церкви. Колишній 
злочинець, він став зовсім 
іншим, отримавши нове 
народження. Діти Миколи 
Івановича так прив’язалися 
до нього, немов би це був 
їхній рідний дядько.

Одного разу до Гени 
приїхала з Крайньої Півночі 
рідна сестра. Звали її 
Тетяною. Це була невіруюча 
жінка з жвавим, грубуватим 
характером. Як і Гена, Тетяна 

відсиділа чималий термін і 
вже кілька років працювала 
кухарем на лісоповалі, одна 
серед чоловіків. Все її життя 
пройшло серед ув’язнених. 
Жорсткі умови сформували 
і жорсткий характер. Тетяна 
курила й вживала алкоголь.

Віру господарів Тетяна 
сприймала несерйозно, з 
посмішкою. Їй здавалося 
дивним, що молоді лю-
ди вірять у Бога. Діти 
служителя церкви швидко 
познайомилися з гостею 
і вже на другий день не-
вимушено спілкувалися. 
Наймолодший, Сашко, ще 

погано говорив, але йому, 
мабуть, теж хотілося зробити 
гості щось приємне. Увечері, 
коли Тетяна одна сиділа на 
дивані, він підійшов до неї і 
каже:

— Хочете, я вам віршик 
розкажу?

— Розкажи, — посміх-
нулася вона.

Він став по стійці «струнко» 
і без запинки вимовив:

“Якщо хочеш жити легко
 і бути до Бога близько,
 тримай серце високо,
 а голівку — низько!”
— Молодець, Сашко. 

Дуже хороший віршик! — 

“ТРИМАЙ СЕРЦЕ ВИСОКО,
А ГОЛІВКУ — НИЗЬКО!”

Чомусь побутує думка, що  
до Бога потрібно молитися 
лише тоді, коли тобі щось 
потрібно. Процентне від-
ношення наших молитовних 
прохань значно перевищує 
наші подяки. А варто би, 
щоб було навпаки: подяки 
нехай займають 90% наших 
молитов. І лише 10% – наші 
потреби, нужди, прохання.

ОЗНАКА ІСТИННОГО 
ХРИСТИЯНИНА В ТІМ, ЩО 
ВІН НАВЧИВСЯ ДЯКУВАТИ 
БОГОВІ. ПОБОЖНА ЛЮ-
ДИНА МАЄ ВДЯЧНЕ 
СЕРЦЕ. І така людина дякує 
за те, що вже має в своєму 
житті, побуті. В Новому Завіті 
написано так: «Великий 
же зиск то благочестя із 
задоволенням» (1Тим.6:6). 
Іншими словами: ти надбав 
великий скарб, коли за-
доволений (вдячний Богові) 
за те, що вже маєш у своєму 
житті (нехай навіть усе це 
порівняно з достатками 
інших людей незначне). 
ПОБОЖНА ЛЮДИНА ВМІЄ 
ЗАДОВОЛЬНЯТИСЯ ТИМ, 
ЩО У НЕЇ Є. Який рівень 
твоєї побожності? Апостол 
Павло у цьому ж посланні 
до Тимофія пояснює рівень 
істинного благочестя вдяч-
ного серця: «А як маємо 
поживу та одяг, то ми 
задоволені будьмо з того» 
(1 Тим. 6:8). Тобто варто бути 
вдячними Богові за кусень 
хліба, склянку води, просту 
одежину… 

Отож, дорогі християни, 
навчімося дякувати! По-
перше, – Богові, а по-друге, 
– іншим людям, які зробили 
нам добро чи послугу.

Навчімося дякувати за 
дріб’язкові (незначні) речі. 
Хтось уступив нам дорогу, 
або відкрив перед нами 
двері, подякуйте. Бажано зі 
щирою посмішкою. Це не 
тільки ознака вихованості, 
доброї культури, а й початок 
духовного зросту, надбання 
благочестя. Не думайте, що 
усі винні вам, зобов’язані 
вам робити добро, повинні 
допомагати. 

Якщо будуть тільки по-
дяки, то як же Бог дасть 
відповідь на ваші потреби? 
Христос це пояснює так: «… 
бо знає Отець ваш, чого 
потребуєте, ще раніше за 
ваше прохання!» (Євангеліє 
від Матвія, 6:8). Якщо ви не 
нарікаєте, живете побожно, 
прагнете до святості, завжди 
дякуєте Богові і вдячні 
людям, то Бог виповнить 
усяку вашу потребу навіть 
раніше, ніж ви будете про-
сити про це. Ознакою вашої 
вдячності буде те, що ви не 
нарікаєте на життя, на погоду, 
на обставини, на владу, на 
інших людей. Вдячна людина 
вільна від заздрості, від 
гніву, від осуду, від помсти, 
благочестивий християнин 
не ображається.

Бути вдячним (сказати 
одне слово «ДЯКУЮ!») 
так просто і водночас так 
складно для людини гордої 
(занадто високої думки про 
себе). Понижуймося, щоб Бог 
возвеличився в нас. Потреба 
вдячності в благочестивої 
людини стає її єством, зви-
чайною справою.

Нехай Бог благословить 
кожного читача цих ряд-
ків надбати істинне благо-
честя: бути вдячним. 

ОЗНАКА БЛАГОЧЕСТЯ: 
ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ!

 Не забувай ніколи, навіть 
в найтемніші дні твого життя, 
дякувати Богові за все. Він 
чекає цього і пошле тобі нові 
блага і дари. 

Людина з вдячним серцем 
ніколи ні в чому не матиме 
потреби.

Щоб навчитися молитися, 
спочатку потрібно навчитися 
дякувати.

Почуття подяки — це не 
тільки найбільша чеснота, а 
й мати всіх інших чеснот.

Всі наші скарги на те, що 

життя складне і нестерпне, 
наші нарікання з приводу 
того, чого ми позбавлені, 
виникають від нестачі подяки 
за те, що ми маємо.

Подяка — борг, який треба 
сплатити, але який ніхто не 

має права очікувати.
Вимагати подяки за кожне 

зі своїх благодіянь — значить 
торгувати ними.

Подяка не власність того, 
кому дякують, а є борг того, 
хто дякує.

Вимагати подяки — ду-
рість, не бути вдячним — 
підлість.

Подяка — ознака благо-
родства душі.

Поклоніння, яке до вподоби 
Богові, виходить із вдячного 
серця.

АФОРИЗМИ ПРО ВДЯЧНІСТЬ

Продовження на 5 стор.
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Закінчення, початок на 4 стор.
похвалила Тетяна.

 Він відійшов від неї, побігав трохи 
по дому, потім знову підійшов.

— Тьотя Таня, я вам ще один 
віршик розкажу.

— Ну розкажи, — погодилася вона.
— Якщо хочеш жити легко і бути до 

Бога близько, тримай серце високо, а 
голівку – низько!

Тетяна посміхнулася і знову 
похвалила:

— Молодець, Саша, розумник!
А Сашко, задоволений, що тітці 

Тані подобається вірш, щодня 
розповідав його по кілька разів, тому 
що... іншого не знав! Тетяна незмінно 
посміхалася і дякувала хлопчикові. 
Звичайно, вона знала вже цей вірш 
напам’ять, але дитину не зупиняла – 
не хотіла засмучувати її.

Через десять днів Тетяна зібралася 
їхати. Проводжали її всією сім’єю. 
Микола Іванович ще раз нагадав їй 
про Бога, дав адресу віруючих у тій 
місцевості, де вона жила, і попросив 
зайти до них коли-небудь.

— Я поки що не можу повірити, — 
відмовлялася Тетяна. — Зараз мені 
не до Бога! Хочу добре пожити...

У поїзді у Тетяни виник конфлікт 
з провідником. Як правило, вона не 
давала себе в образу і в подібних 
ситуаціях не скупилася на грубість. 
Обурившись, вона і в цей раз 
вирішила розібратися з провідником 
по-своєму. Але раптом їй згадалися 
слова:

“Якщо хочеш жити легко
І бути до Бога близько,
Тримай серце високо,
А голівку – низько!”
«Це мене не стосується, я ж не 

вірю в Бога», — спробувала вона 
виправдатися, але все ж стрималася 
і не стала скандалити.

Минуло кілька тижнів, а вірш, 
розказаний Сашком, ні-ні та й спливе 
в пам’яті Тетяни і утримає її від чвар.

Якось на роботі у Тетяни виник 
гострий конфлікт з начальником. 
Вона хотіла посваритися з ним, що 
раніше вона й робила, але їй знову 
згадався віршик, і вона стрималася.

На серці у Тетяни чомусь стало 
тривожно. Вона задумалася над 
своїм майбутнім, згадала, що говорив 
Микола Іванович про Бога, почала 
міркувати над словами «тримай 
серце високо, а голівку – низько».

Вона згадала розмову з Миколою 
Івановичем і його прохання зайти 
коли-небудь до віруючих. На серці у 
Тетяни було важко, і вона вирішила 
поїхати за адресою...

Через кілька місяців Гена отримав 
від Тетяни лист. Вона писала: «Я 
покаялася і хочу прийняти хрещення. 
Спасибі Сашкові, він допоміг мені 
знайти Бога...».

Через рік Тетяна приїхала в гості 
до брата. Як вона змінилася! Про 
внутрішню переміну говорив не 
тільки її зовнішній вигляд і поведінка, 
у неї навіть голос став іншим!

На богослужінні в церкві Тетяна 
передала записку: «Хочу заспівати 
псалом». Коли їй надали можливість, 
вона сказала:

— Брати та сестри, моє життя 
пройшло далеко від Бога. Двадцять 
років я курила і пила, від чого мій голос 
став хрипким і грубим. Але Господь 
спас мене, і коли я звернулася до 
Нього, мені захотілося хвалити 
Його співом. Я стала просити Бога, 
щоб Він очистив мій голос так, як 
очистив душу від гріхів. І Він зробив 
чудо. Бог зробив мій голос здатним 
прославляти Його!

Тетяна заспівала приємним, злегка 
схвильованим голосом. Співала 
красиво, сердечно. Слухаючи її, 
багато хто не міг втриматися від сліз.

МИ НЕ ЗНАЄМО, ЯК СЛОВО 
НАШЕ ВІДГУКНЕТЬСЯ ...

Повна версія оповідання (рос. 
мовою) на сайті: http://days4god.

com/blog

Християни призвані 
Богом пізнавати волю 
Божу для свого життя. 
Тобто християнин бажає 
зрозуміти, що той чи інший 
його подальший вчинок є 
згідно з волею Господа. 
Богобоязні християни за-
звичай добре думають про 
те, що їм потрібно зробити 
далі в певній сфері їхнього 
життя, щоб їхні бажання 
збігалися з волею Божою: 
За кого вийти заміж? 
До якої школи піти? Яку 
роботу вибрати? До якої 
церкви піти? Чи виїжджати 
на ПМЖ в інше місто чи 
країну? (та інші подібні 
запитання).

У Новому Завіті де-
кілька раз є звернення 
до послідовників Христа: 
«ПІЗНАВАЙТЕ, В ЧОМУ 
ПОЛЯГАЄ ГОСПОДНЯ 
ВОЛЯ…» (Єф. 5:17, 
Рим.12:2). Щоб зрозуміти 
волю і бажання Бога, 
потрібно багато зусиль, 
молитов, дослідження 
Слова Божого, тобто 
Біблії. Дехто навіть їде 
до людей, яких іменують 
пророками в середовищі 
християн, аби вони по-
молилися, і «може Бог 
мені щось через пророка 
скаже, щоб мені нарешті 
зрозуміти волю Божу…».

Найкраще розуміння 

волі Божої виясню-
ється через особисте 
дослідження Біблії – 
Святого Письма. Саме 
там записані істини, які 
походять від Самого 
Бога, і які стосуються 
послідовників Ісуса 
Христа. 

У Святому Письмі є 
один вірш, який конкретно 
вказує в чому є воля Божа: 
«ПОДЯКУ СКЛАДАЙТЕ 
ЗА ВСЕ, БО ТАКА БОЖА 
ВОЛЯ ПРО ВАС У ХРИСТІ 
ІСУСІ!» (1 Солунян, 5:18).  

Отже, воля Божа, на-
самперед, полягає в 
тому, щоб ми навчилися 
віддавати подяку не-
залежно від того, що 
трапляється в нашому 
житті. Християнин дякує 
Богові не за сприятливі 
обставини, але в будь-
якому середовищі (навіть 
несприятливому). 

ТВОЯ ПОДЯКА 
ШАНУЄ БОГА

Завжди, коли ти дякуєш 
кому-небудь, ти робиш 
їм честь. Тобі потрібно 
навчитися дякувати Бо-
гові не тільки за те, що 
Він робить в твоєму 
житті, але й за те, Хто Він 
є. Бог всемогутній, Бог 
багатомилостивий, Бог 
є любов. Бог направляє 
твоє життя, якщо ми 

довіряємося Його волі. 
Бог дав Своє Слово тобі 
і відкрив розуміння Свого 
Слова! Важливо щоденно 
дякувати за жертву Ісуса, 
за те, що Бог у Христі 
Ісусі пробачив і пробачає 
твої гріхи, за те, що дає 
тобі життя з надлишком 
і життя вічне! О-о, а як 
потрібно дякувати Богові 
за добру надію! У Христі 
Ісусі ми маємо надію на 
чудове майбутнє!

ЗА ЩО ПОТРІБНО 
ДЯКУВАТИ БОГУ?
Є безліч речей, за 

які ми постійно повинні 
бути вдячними Богові: 
за розум, за здоров’я, за 
їжу, за воду, за повітря, 
за житло, за місто чи 
село, в якому живемо, 
за країну, за владу… 
Жінка повинна дякувати 
Богові за чоловіка, чо-
ловік – за жінку. За Бо-
же довготерпіння, за 
постійність у відношенні 
до тебе, навіть коли ти 
поступаєш неправильно. 
Як багато всього, за що ми 
можемо дякувати Богові! 
Таким чином, дякуючи 
Богові, ми віддаємо йому 
честь, ми шануємо Його, 
прославляємо Його.

НАША ЩИРА ПОДЯКА 
БОГОВІ – ЦЕ ШЛЯХ У 
ЙОГО ПРИСУТНІСТЬ, 

БОЖУ СЛАВУ.
Іншими словами: 

нашою подякою ми 
відкриваємо двері в 
кабінет Царя над царями.  

Щойно прокинулися, 
розпочинайте день зі 
щирої подяки Богові. За 
те, що ви проснулися, що 
ви живі, що ви дихаєте…

Повірте: якщо ви роз-
почнете день з подяки, 
ви будете здоровішими, 
щасливішими, ближчими 
до Бога. 

ТВОЯ ПОДЯКА 
ПОКАЗУЄ РІВЕНЬ 

ТВОЄЇ ВІРИ
Важко дякувати Богові, 

коли життя нестерпне 
і коли все йде не так. 
Якщо ти проходиш через 
важкі життєві обставини, 
не дивися на те, що ти 
втратив. Дивись на те, що 
у тебе залишилося. Не 
має значення, наскільки 
погані твої справи – ти 
завжди можеш бути 
вдячним Богові просто 
за те, що Він – Бог. 
Врешті ти не самотній, у 
тебе є Небесний Отець.

Ти можеш вже дякувати 
Богові за те, що Він обіцяв 
допомагати, підтримувати 
тебе в тісних обставинах 
твого життя. Вигукни 
разом із псалмопівцем: 
“Боже правди моєї, Ти 
простір для мене робив 
у тісноті...” (Пс. 4:2).

Тож подякуй Йому за це 
в твоїх важких життєвих 
обставинах, подякуй, що 
Бог тобі допоможе. Вже 
зараз подякуй за Його 
благословення, за Його 
допомогу! Не завжди так 
буде. Скоро повіє вітер 
свіжих перемін.

Бог всемогутній, все-
осяжний, всевидючий. 
Подякуй Богові за те, що 
Він бачить наперед, що 
для тебе краще, Він Ду-
хом Святим попровадить 
тебе і виведе з долини 
тіні смертної на світло 
погожого дня. Амінь.

ТВОЯ ПОДЯКА БОГОВІ – ЦЕ ЗАВЖДИ БОЖА ВОЛЯ! ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ
За те, що причащав мене Собою,
За те, що називав мене дочкою,
Що сил давав мені в нерівній битві,
Як припадала я до Тебе у молитві,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

За те, що загортав мене у крила,
Як під дощем я плакала безсила,
За присмак полину і свіжість м’яти,
За те, що в бурях вчив мене співати,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

За всі Твої чудові обітни́ці,
За затишок в Твоїй святій Правиці,
Що обминали стороною біди,
Від розпачу не залишивши й сліду,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

Що цілий рік мене тримала милість,
Якої я нічим не заслужила.
І Ти, мій Батьку, покривав провини,
Мене прощав щоразу, як дитину,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

Можливо, я й просила кращу долю,
Але Ти знав й беріг мене від болю.
Коли ще крок – й летіла б я у прірву,
Підхоплював й прощав мою зневіру,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

Я ще жива, коли навколо війни,
А ти даруєш сонце моїм вікнам.
Вмирають люди з голоду у бідах,
Ти ж досхочу мене годуєш хлібом,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

Я вибрана Тобою, я – багата!
Любов’ю коронована й крилата!
Що в році невідомому чекає?
Я вже щаслива, Ти це, Боже, знаєш!

Марія Звірід, м. Чернівці



ені зараз 41 рік, народився 
в Криму. Жив у селі, біля 

Керчі, з мамою й бабусею, батько рідко 
нас відвідував, бо більше часу проводив 
у в’язниці. Я власне й прізвище мав по 
матері, бо вона з батьком офіційно 
не була в шлюбі. Моя бабуся була 
православною християнкою і серйозно 
наставляла мене на православну віру. 
Але я сприймав її розповіді, як казку.

У школі я вчився дуже погано, від 
того мав комплекси. Мене дражнили 
однокласники. І вчителі також всіляко 
принижували. Якщо тебе постійно 
називають якимось відсталим, то 
мимоволі з цим погодишся. Бувало що 
десь на самоті я плакав від образи, що 
такий невдаха по життю. Моя мама 
також дорікала мені, що я погано 
вчуся в школі, а як батько прийде, то 
запам’ятовую його тюремні звички. 
Всі сусіди пророкували, що я піду по 
стопах батька. На жаль, так і сталося. 
Батько був серед злодіїв авторитетом, 
і я прийняв неправдиву думку, 
що доб’юся того, що мене будуть 
поважати, якщо буду таким, як батько. 
Я став в усьому його наслідувати, 
в результаті мене в 16-річному віці 
посадили до в’язниці на три роки. Я 
взагалі-то хотів потрапити до в’язниці, 
щоб на мене звернули увагу, таким 
чином я доб’юся, щоб мене поважали. 
Я бачив численні наколки на тілі 
батька й собі теж зробив наколки при 
першому ув’язненні. Коли повернувся з 
в’язниці, батько  з повагою представив 

мене своїм дружкам...
До 36-річного віку я відсидів за 

декілька ходок 10,5 років. Я вже 
відповідав усім злодійським традиціям. 
Навряд чи люди мене поважали, але 
побоювалися, а я цим тішив своє 
самолюбство.

Я був молодий, вів нездоровий спосіб 
життя і думав, що з моїм здоров’ям 
нічого не трапиться. О, скільки молодих 
людей за лічені роки знищують 
своє здоров’я курінням, алкоголем, 
наркотиками. Коли мені було 30 років, 
я вже заробив цироз печінки. Я лежав у 
лікарні й там уперше серйозно заволав 
до Бога. Говорив Богу, щоб Він допоміг 
мені дожити хоча б до 33-річного 
віку, як Ісус. Я був також одержимий 
на епілепсію – результат вживання 
алкоголю та наркотиків.

Я трохи протримався і не пиячив, 
здоров’я трохи покращилося, і я знову 
зірвався... Потім знову потрапив до 
в’язниці. На той час був офіційно 
одружений (хотів, щоб мої діти мали 
прізвище батька, а не так, як у мене 
склалося), але дружина від мене пішла 
до іншого. Повернувся з зони, хворим, 
виснаженим, не знайшов ні матері, 
ні дружини, ні житла. Мій будинок у 
селі був повністю зруйнований. Мати 
померла…

Я вимушений був піти жити на 
притон. Тоді мені було лише 36 років, 
але на вигляд я був мовби дідусь. Через 
хвороби, що стрімко прогресували, моє 
тіло стало опухати. Всі мої поняття 
авторитету, сенсу крутого життя, усі 
мої амбіції розвалилися, як картковий 
будиночок, все стало прахом. Ніякого 
авторитету я не надбав. Мене всі 
зневажали і відверталися, як від 
прокази. По суті я таким і був: увесь у 
гріховній проказі. Я виходив на протоку 
біля моря і думав: коли я вже здохну... 
Я вже сам собі остогиднув. Я плакав 
і молився: «Боже, Ти воскресив Сина 
Свого, допоможи мені, заради Ісуса 
Христа…».

Бог дав відповідь незвичайним 
чином. Одного разу на притон прийшов 
один чоловік, він з подивом запитав 

мене: що я роблю в такому місці? 
Він раніше був віруючим, але став 
відступником. Щось він побачив у мені 
таке, чим я відрізнявся від інших. Він 
говорив мені про живого Бога і порадив 
негайно втікати з цього притону в 
реабілітаційний центр в Кам’янське 
(стара назва: Дніпродзержинськ). У 
мене не було жодної копійки на дорогу. 
Що дивно: моя сусідка, тітка Валя, коли 
дізналася, що я хочу їхати до Бога, дала 
мені грошей на дорогу зі своєї пенсії 
(без усяких умов на віддачу).

Я не мав уявлення, що це за 
центр такий, але у мене зажевріла 
надія: раптом це мені допоможе? Це 
була зима, були всякі думки, всякі 
перешкоди... Слава Богу, що на посадку 
на поїзд в Джанкої у мене було всього 
три хвилини. І я не зачепився за жодну 
спокусу. Скільки людей не доходять, 
не доїжджають до місця покаяння, 
примирення з Богом, спокусившись на 
щось і навіки гинуть...

Я чомусь думав, що мені тепер 
доведеться відрощувати бороду, 
одягнути рясу, начепити величезний 
хрест і відмовитися від усіх принад 
світу. Підсвідомо я погодився з усім 
цим, тільки б отримати звільнення 
від наркотичної і алкогольної залеж-
ності. Я нарешті дістався до центру 
реабілітації і побачив, що там далеко 
все не так, як я собі уявляв.

Мені все було в дивину, але 
найбільше здивування прийшло тоді, 
коли десять мужиків в цьому центрі, 
які вже були вільні від усіляких 
залежностей, усі поклали на мене 
руки й стали молитися. Я тоді думав, 
що це моя остання хвилина життя… 
Але потім стали відбуватися чудеса. 
Я слухав свідчення реабілітантів, які 
мали терміни ув’язнення більші мого і 
серйозні залежності від наркотиків та 
алкоголю. І я отримав упевненість, 
що й у мене врешті все буде гаразд, 
і я прийшов до покаяння. Голосно 
плакав і просив у Бога прощення, до 
мене прийшов Христос, мені було дуже 
соромно за всі свої гріхи. Це був 2014 
рік.

Я прийняв водне хрещення, потім 
закінчив місіонерську школу. Ми вчили 
напам’ять вірші з Біблії, але у мене була 
амнезія через свої колишні гріхи, я не 
міг запам’ятати жодного вірша, але 
поступово Бог повернув мені пам’ять, я 
завжди про це чудо свідчу всім!

Я бачив, як всемогутній Бог служить 
мені, відповідно й у мене виникло 

величезне бажання служити такому 
Богу. Тому, після закінчення школи, я 
повернувся в реабілітаційний центр, 
щоб служити на славу Божу таким же 
занепалим грішникам, яким ще зовсім 
недавно був я.

У реабцентрі я прийняв, як вказівку 
мені від Бога, працю на присадибній 
ділянці, яку намагався упродовж двох 
років виконувати якісно.

Я довго не міг пробачити свою 
колишню дружину. Цілий рік молився 
про це і, нарешті, всередині пережив 
прощення. Дуже важливо християнину 
мати серце, вільне від образ, важливо 
пробачити усім своїм кривдникам.

Потім я приїхав до Криму, в село, 
де залишився зруйнований будинок. 
Бог вклав до мого серця бажання 
відновити його. Було важко, але 
реально. Це було свого роду іспитом 
і моєю підготовкою для подальшого 
служіння Богу і свідченням для сусідів 
мого навернення до живого Бога. 
Я зашпаровував тріщини в стінах і 
думав, що подібним чином Бог латає 
наші пошматовані душі. Дивним чином 
сусіди змінили своє ставлення до мене, 
вони повірили й побачили, що я став 
іншою людиною. Більш того: вони 
допомогли мені з меблями, дровами, 
одна сім’я подарувала свою новеньку 
чавунну грубку.

І потім цей відновлений буди-нок я 
віддав під реабілітаційний центр. Може 
цей вчинок комусь буде незрозумілим, 
але інакше я не міг вчинити. Тому що  
зрозумів, що це воля Божа. Що цікаво: 
на цьому будинку висів великий борг 
за електрику і воду. Я десять років не 
платив за воду. Коли ж звернувся до 
відповідних інстанцій, на моїх рахунках 
все було по нулях. Як так вийшло, 
не знаю досі, але в черговий раз 
переконався, що Бог всемогутній, і Він 
прощає не тільки гріхи, але й борги. 
Таким чином церква в Керчі отримала 
чистий (без боргів) будинок під центр 
реабілітації.

Я повернувся до України, служу 
в церкві – в селищі Петриківка. Не 
збідніє рука, що дає! Бог через одну 
віруючу жінку з церкви дав мені нове 
житло: ця сестра віддала безоплатно 
свій будинок, де живу до цього часу.

Тепер навчаюся в Євангель-ській 
теологічній семінарії (в Києві) на 
курсах по відкриттю нових церков. Все 
моє життя тепер не моє, а належить 
Господу Ісусу Христу, Якому хочу 
служити надалі всім своїм серцем.
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ДО МЕНЕ ПРИЙШОВ ХРИСТОС!
* СВІДЧЕННЯ *

М

ДМИТРО ТАТАРОВ
вул. Вишнева, 5, с. Гречане,

Петриківський р-н, 
Дніпропетровщина, 51813.

Тел.: 098-61-08-363.

Я ЗНАЮ, В КОГО 
УВІРУВАЛА!

Мені виповнилося 58 років. Лише у 40-річному 
віці я навернулася до віри в живого Бога і пізнала 
Ісуса Христа. Була весна 2000 року. Біля нашого 
клубу я побачила афішу з оголошенням, що до нас 
у село (якраз на свято Трійці) приїжджає відомий 
проповідник Іван Зінчик. У мене всередині аж 
тьохнуло: у нашій сім’ї любили слухати «Живу 
надію» – щотижневу радіопередачу пастора 
Зінчика. Зворушливі християнські пісні, проповіді 
Слова Божого, свідчення віруючих людей дуже 
торкалися мого серця: часто сльози наверталися 
на мої очі, я хотіла слухати й слухати… Але час 
швидко минав, коротка програма закінчувалася, 
і я знову поринала у вир щоденних турбот, яким 
здавалося ніколи не буде кінця-краю. 

І от тепер настав час, коли я зможу віч-на-
віч побачити того, чий голос багато разів тільки 
чула впродовж декількох років. Я і мій тато 
вирішили прийти на цю зустріч до клубу. Я не 
можу словами передати усі мої почуття, але одне 
скажу: я відчула себе великою грішницею. І коли 

пролунав заклик Івана Зінчика до покаяння, я і мій 
тато, не вагаючись, вийшли вперед до молитви 
покаяння. Поряд нас стояло багато односельців, 
які, не соромлячись сліз, визнавали свої гріхи і 
промовляли молитву покаяння... 

Згодом я познайомилася з місцевим 
місіонером, який приїхав разом з сім’єю жити до 
нашого села з метою проповіді Євангелія. Це 
знайомство також сприяло моєму утвердженню у 
вірі. Хоч, відверто кажучи, я дуже прискіпливо й 
критично придивлялася до людей, які відвідували 
новоутворену євангельську церкву, не довіряла 
їхнім свідченням про чудеса Божі. Я не вірила, 
що можна жити так, як закликає жити Христос 
та Апостоли. Особливо пильно я стежила за 
життям місіонера (служителя церкви), але скільки 
не аналізувала, то не побачила різниці між його 
проповіддю і життям. 

Нарешті я почала самостійно читати й 
досліджувати Біблію. Зрозуміла й пересвідчилася, 
що Бог живий, реальний, Він любить прощати, 
милувати, допомагати й спасати. Бог все бачить і 
знає! Він – усемогутній! А найголовніше: я зрозуміла 
й відчула в своєму житті, як Ісус Христос прощає 
гріхи. Христос – 
Спаситель! Продовження на 7 стор.



Мій Бог живий, реальний в моєму 
житті. Буду славити Його, допоки 
буду жити! Я щоденно пересвідчуюсь 
у Божій любові та милості до мене. 
Бог реально спас мене від смерті 
вже п’ять разів. І це те, що я точно 
знаю, як смерть реально була перед 
моїми очима. А скільки всього я не 
знаю... Лише Бог знає, скільки раз 
Він оберігав моє життя, як врешті 
оберігає й життя кожної людини. 
Багато людей нехтують Богом, 
не хочуть виконувати Його Слово, 
не прислухаються до того, що 
вчить Ісус Христос та Апостоли в 
Євангелії. А Бог милість являє усім 
людям! Друже, не кажи, що Бог тут ні 
при чому, що ти зараз можеш читати 
ці рядки. Якби не милість Божа, чи ти 
жив би зараз на цій землі? Так само 
не спіши винуватити Бога, якщо у 
твоєму житті складається щось не 
так. Чи ти служиш Йому? Чи ти у 
Божому підданстві, чи виконуєш Божу 
волю? Якщо ні, то які можуть бути 
претензії? Я так само чув про Бога 
змалку, але не спішив Йому служити, 
а хотів робити свої справи. Якби 
вчасно не заволав до Бога, то точно 
вже давно би загинув…

Я народився в Україні, в багатодітній 
християнській родині (нас дев’ятеро 
дітей). Я був меншим, можливо 
тому мене найбільше пестили й 
балували, дивилися скрізь пальці 

на мої витівки. Я відвідував 
змалку церкву з батьками і 
своїми братами та сестрами, 
але мене туди не дуже тягнуло. 
Здебільшого я там мало що 
слухав, переважно спав. У 2000 
році наша родина переїхала 
жити в Америку. Там  для мене 
почалося вільготне життя. 
Буквально через пару місяців 
я там познайомився з нашою 
руською/українською братвою. 
Я мав хист розвеселити 
компанію дотепними жартами 
та анекдотами. Мені здавалося, 
що через це мене поважають. 
Я дружив завжди зі старшими 
хлопцями, тому що в сім’ї 
звик спілкуватися зі старшими 
братами, тому мої ровесники 
не були мені цікавими. А 
старші друзі займалися вже 
«дорослими справами». І я 

переймав від них усе. Батьки були 
зайняті облаштуванням життя та 
житла на новому місці, в новій країні, а 
я був деякий час відданий сам на себе. 
Потрошку став набувати шкідливі 
звички: в 14-річному віці почав 
курити, а потім спробував наркотик. 
Мені сподобалося. Але потім я почав 
збільшувати дозу наркотику, і відтак 
став наркозалежним. До 18-річного 
віку я цілком був рабом наркотиків і 
всього, що з ними пов’язано.

Нарешті мені прийшло усвідом-
лення, що я конкретно попався на 
гачок диявола, і звільнити мене може 
тільки Бог. Самотужки я багато раз 
робив спроби покинути наркотики. 
Що я тільки не робив для цього, але 
безрезультатно. Я розумів, що Бог 
є, тому почав сам молитися і дуже 
просити Бога в ім’я Ісуса Христа, щоб 
Бог мене звільнив від наркотичної 
залежності, бо я вже бачив, що тільки 
Він може це зробити.

І Бог почав Свою роботу наді мною. 
Багато днів я молився і просив про 
звільнення. Одного ранку я проснувся, 
встав, пішов на кухню, поспілкувався 
з батьками. Потім пішов в кімнату, на 
душі спокійно й радісно. Аж раптом 
глянув на годинник, а вже перша 
година дня. Я раніше вже в такій годині 
був далеко від дому і «ловив кайф» 
від наркотику чи алкоголю. А тут я був 
вдома, і в собі зауважив, що мені не 

хочеться це робити і навіть всередині 
тяги до цього не було. Мовби я ніколи 
того не робив.

Я зайшов у кімнату і собі так в розумі 
говорю: «Боже, то Ти мене звільнив, чи 
що? Що тепер я маю робити?» І чую 
в своїй голові чіткий голос: «Починай 
чистити свою музику».

Я одразу сів і почав перебирати 
записи своїх CD, яких у мене 
назбиралося декілька сотень. Всі 
диски, на яких були записані пісні, 
що не славлять Бога, почав ламати. 
Один за одним. Пам’ятаю, як сьогодні: 
мама відкрила двері і зайшла в 
кімнату, подивилася, що я ламаю 
CD, усміхнулася і тихенько вийшла, 
закривши двері. Після того я питаю 
Бога: «Що далі робити?» Голос: 
«Чисть комп’ютер». Я там почав все 
витирати, чистити всю гидоту. То 
вже був вечір. Я так із хати нікуди в 
той день не пішов. Телефон не раз 
дзвонив, але я нікому не відповідав. 
Потім вже увечері запитав Бога: «Що 
далі?» Голос ще раз мені промовив: 
«А тепер завтра розкажеш всім своїм 
друзям, що ти більше з ними не будеш 
пити, курити, гуляти». То для мене 
було найважче випробування. Я був 
так би мовити заводіяка в компанії. 
Без мене ніколи нічого не починалося 
й не закінчувалося. Я якось хотів 
просто того уникнути. Але розумів, 
що мушу виконати Божий наказ. Так 
і сталося. На другий день я об’їздив 
усіх приятелів і говорив їм, що я вже 
інший і більше з ними не буду робити 
те, що робив раніше...

Відтоді пройшло вже 12 років, я 
ніколи не торкався жодних наркотиків. 
Бог зробив багато чудес зі мною, 
докорінно змінивши моє серце, життя, 
дав мені чудову сім’ю: дружину Лілю, 
дочку Софію. Христос – прекрасний 
Господь. Він керує моїм життям, і 
я хочу Йому служити завжди. Хоч 
не завжди упродовж цих років було 
все гладко, були й труднощі й значні 
випробування. АЛЕ ЯКЩО МАЄШ 
СПРАВЖНЮ ВІРУ В ІСТИННОГО 
БОГА ІСУСА ХРИСТА, ТО З БОЖОЮ 
ПОМІЧЧЮ ТИ ДОЛАЄШ ТРУДНОЩІ, 
І ТВОЯ ВІРА НЕ ВГАСАЄ, А 
ЗАГАРТОВУЄТЬСЯ Й СТАЄ ЩЕ 
МІЦНІШОЮ. 

Наостанок свого короткого 
свідчення (про яке можна написати 

і сказати ще дуже багато) хочу 
засвідчити про те, як Бог мене зцілив. 
У моєму організмі  лікарі виявили 
бактерію h pylori.  Від тієї бактерії 
лікарі сказали, що можуть утворитися 
язви, а потім – рак шлунку. Вони 
призначили мені вживати антибіотики. 
Але то такі страшні ліки, що не тільки 
можна ними вбити ту бактерію, а також 
всі добрі клітини в тілі, від чого я потім 
матиму багато проблем. Я сказав, 
що не буду їх пити, а буду молитися 
й просити в Бога милості. Я потім два 
рази здавав аналізи, і два рази були 
показання про наявність тієї бактерії 
в моєму організмі. То пройшло вже 
більше півроку. Я так дотримувався 
дієти: не їв нічого мучного і нічого 
солодкого. Три тижні тому пішов ще 
раз здати аналіз – вже втретє. Кожен 
раз я здавав аналізи і своєму лікарю 
казав, що мій Бог уздоровить мене  і в 
мене не буде цієї бактерії. Лікарі трохи 
з мене сміялися і казали, що ніяка 
народна медицина мені не допоможе, 
тільки – антибіотики. «Ми не хочемо 
тебе тут бачити через декілька років 
з раком шлунка» – казали лікарі. Я 
ж був непохитним, казав, що вірю в 
такого Бога, для Котрого нема нічого 
неможливого. Як я попередні два рази 
здавав аналізи в понеділок, то мені 
вже в середу телефонували,  щоб я 
починав пити антибіотики. А то я здав 
аналізи вже в третій раз в понеділок 
і вже пройшло три понеділки і ніяких 
відповідей. Я вже й меседжі лишав 
два рази і ніякої відповіді. Я з жінкою 
вже подякував  Богові, що в мене 
нема тієї бактерії, бо щось ніхто 
не телефонує. І ось, десять днів 
назад, нарешті мені потелефонував 
не лікар, а його асистентка. Каже:  
«Роман, є новина...». Я трошки так 
захвилювався, але потім собі в думках 
кажу: там її нема. І вона продовжила 
мову: «Цього разу в тебе її нема!» Я 
її ще раз попросив, щоб повторила 
це. Вона каже, що це добра новина. 
Я почав їй голосно казати, що мій 
Бог живий! «Я казав, що Він мене 
оздоровить,  я казав, що Він забере 
ту бактерію! Ви мені повідомили не 
просто добру новину, а це є велике 
Боже чудо!» Асистентка лікаря 
поспішила попрощатися і поклала 
трубку телефону.

Наш Бог живий, і я хочу Його 
прославити разом з вами. Слава Богу 
живому! 

Роман Паньків, Лексінгтон, США
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БОЖА МИЛІСТЬ ТАКА ВЕЛИКА…

Лише Ісус Христос дає спасіння 
для нашої безсмертної душі. Бо 
написано: хто повірить у Нього, 
хоч і помре – буде жити (Ін. 
11:25). 

Відтоді, ось уже впродовж 17 
років, я йду за Христом, прийнявши 
Завіт з Богом через святе водне 
хрещення. За ці роки віком я стала 
старшою, але душа моя молода. Я 
твердо вірю в життя після фізичної 
смерті. Адже душа людини 
безсмертна, тож в майбутнє 
дивлюся з радістю. Я знаю, в Кого 
увірувала! Мені соромно за своє 
життя без Бога, соромно за багато 
вчинків, але я знаю, що після мого 
покаяння Христос пробачив мої 
гріхи й тепер я намагаюся жити 
чисто і свято. Божа любов і Його 
жертва спонукають мене жити так, 
як навчає Євангеліє. 

За професією я – вчителька, 

майже 27 років пропрацювала 
в загальноосвітній школі с. 
Новоселиця. Люди добре мене 
знають. Тому й через газету я 
хочу звернутися до своїх земляків: 
поспішіть прийти в молитві 
покаяння до Ісуса Христа, не 
відкиньте Його ніжний поклик. 
Лише Христос зніме тягар з вашої 
душі, натомість дасть вам Свій мир 
і спокій. А ще важливо для пізнання 
Божої правди читати Євангеліє. 
Нехай саме ця Божа книга стане 
найвищим авторитетом і першим 
порадником для вас у прийнятті 
важливих рішень для вашого 
подальшого життя. Христос 
любить вас і бажає дати вам нове, 
щасливе життя. Йдіть по життю 
надалі разом з Христом, плекаючи 
в своєму серці віру в Того, хто 
воскрес із мертвих, і вічно живий... 

Світлана Лисенко, с. Оболонь, 
Семенівський р-н, Полтавщина.

Тел.: 097-189-8453

Закінчення, поч. на 6 стор.



Це лише декілька, як на мою думку, 
головних пунктів, які одразу згадав і 
поділився з вами. Ще були інші (не 
менш важливі)  заходи за участю 
Церкви. Та й кожен з вас має особливе 
свідчення Божої слави в своєму житті та 
розвитку Христової Церкви та України. 
У цьому випуску ви можете прочитати 
декілька таких свідчень християн, 
які надруковані на папері, але також 
написані кров’ю Агнця – Ісуса Христа.

Дорогий читачу, це дорогоцінна 
кров Сина Божого пролилася на хресті 
Голгофи за обмиття твоїх гріхів, щоб 
сьогодні ти і я, наші родини, наші 
діти й онуки, наша Україна жили в 

тій свободі, до якої нас прикликає 
Господь. Ми маємо на це право 
згори, це право дає нам Христос: 
«Отож, якщо Син визволить вас, то 
справді будете вільними!» (Ін. 8:36). 
Тож скористаймося цим правом, не 
сидімо в темряві, виходьмо на світло 
Божої правди: «Сплячий, вставай, 
і воскресни із мертвих, і Христос 
освітлить тебе!» (Єф. 5:14). Зробімо 
заяву в єдиній молитві, в спільній 
подяці Ісусу Христу, що ми – Божі діти, 
що ми – Церква Христова, що Україна 
– благословенна Богом земля.

Геннадій Андросов

СЛУХАЙТЕ 
РАДІОПЕРЕДАЧУ 
“ЖИВА НАДІЯ”

ЩОНЕДІЛІ О 16-05
І ЩОП’ЯТНИЦІ О 21-10

НА ХВИЛЯХ “СВІТЛОГО РАДІО” ЕММАНУЇЛ! 

Ви можете слухати «Світле радіо» 
цілодобово через радіоприймач на 
хвилях FM, також через мережу 
Інтернет.

Адреса сайту: WWW.SVITLE.ORG

ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ СЛУХАТИ НАС 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЗА АДРЕСОЮ:
 WWW.DOROGADOBOGA.COM.UA

ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ: 
1) Архів програм з проповідями 

Івана Зінчика, Михайла Паночка, Юрія 
Вавринюка та інших.

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

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

Ви можете безкоштовно замо-
вити в офісі радіопередачі в Києві усі ці 
програми в аудіоформаті на СD, а також 
– деякі книги (зокрема Новий Завіт). 
Листи на передачу (і ваші замовлення) 
надсилайте за адресою: 

Ненсi Зiнчик 
радіопередача «Жива надiя» 

вул. Онискевича, 3 
м. Київ, 03115
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З а п р о ш у є м о  В а с 
відвідати церкву в 
ПОЛТАВСЬКІЙ області! 
Богослужіння відбува-
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відвідати  БОГОСЛУЖІННЯ 
ЦЕРКВИ за адресою:
м. ДОЛИНСЬКА (Кіровоградщи-
на), вул. Шевченка, 119.

Щонеділі з 9-00, щосереди та щоп’ятниці з 
18-00. Ви можете особисто звернутися з вашими 
потребами і запитаннями до священнослужите-
ля Церкви за тел.: 098-26-86-015

Дорогі львів’яни та гості міста!
Вас запрошує церква 
«Жива надія»

Адреса: м. ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 
1 (напроти ст. Підзамче, поруч 

джерела). Час богослужіння: 
щонеділі о 10:00 і 18:00, 

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

Запрошуємо:

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!

Дорогі великописарівчани!
Вас запрошує Церква 

християн віри Євангельської!
Адреса: смт. ВЕЛИКА ПИСАРІВКА, 
вул. Шевченка, 5 (навпроти хірургії). 
Час богослужінь: щонеділі о 10:00 та 
18:00; щосереди о 18:00. Тел. 099-
920-5303

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
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FM-ПРИЙМАЧ: 
- Київ та область на частоті 67,28 МГц
- Львів і область на частоті 67,82 МГц
- Харків та область на частоті 69,20 МГц
- Суми та область на частоті 69,02 МГц
- Запоріжжя та обл. на частоті 69,92 МГц
- Чернігів та область на частоті 70,79 МГц
- Дніпро та область на частоті 70,37 МГц

БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 
УКРАЇНУ!

Адреса: смт. БОГОРОДЧАНИ, 
вул. Шевченка, 13-б.

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

Тел. Церкви для довідок: 066-
9806132, 098-7349382

ЗАПРОШУЄМО НА  БОГОСЛУЖІННЯ  
В ЦЕРКВУ ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

    Хода християн за традиційні сімейні цінності у Рівному

Закінчення, початок на стор. 1

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ:
смт    КРАСНОКУТСЬК, вул. Миру, 
164, щонеділі з 10-00, щочетверга 
з 17-00. Тел.: 096-750-1826;
с. МУРАФА, Краснокутський р-н, 
вул. Пролетарська, 1, щонеділі і 
щоп’ятниці з 9-00 ранку. Тел.: 067-
908-9598.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР
(Харківський регіон)

Запрошуємо на реабілітацію 
алко- і наркозалежних (чоло-
віків). Тел. для довідок: 066-
1150588, 096-9636242 (Олексій). 

Господь прийшов на цю землю 
заради грішників, щоб їх спасти, а 
нам, щоб спастися, залишилося тільки 

щиро усвідомити, що саме ми є ті самі 
грішники… 

Не спішіть грішити! Спішіть по-
каятися перед Богом у своїх гріхах!

Грішнику, тобі потрібно прийти до 
Бога в покаянні, а шлях до Нього – 
Христос. Йди до Нього, скажи, що ти 
погано поводився, сповідайся в своїх 
гріхах і присвяти своє життя Богові. 
Вигукни: «О, Господи Боже, я згрішив, 
пробач мене заради Христа!»

ПОКАЯННЯ - БОЖИЙ ДАР ДЛЯ ТЕБЕ

Задовольняйся тим,
що Господь дає тобі

СЬОГОДНІ - 
і Бог неодмінно
подбає про твоє 

“ЗАВТРА”


