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       Сьогодні, перш ніж випустити шпильку з вуст, подумайте про тих, 

хто не може говорити.

Перш ніж поскаржитися на смак своєї страви, подумайте про тих, кому нічого їсти.

Перш ніж поскаржитися на свого чоловіка або дружину, подумайте про тих, 

хто на самоті молить Бога про супутника життя.

Сьогодні, перш ніж поскаржитися на життя, подумайте про тих, 

хто занадто рано пішов з життя.

Перш ніж скаржитися на своїх дітей, подумайте про тих, 

хто не може їх мати, незважаючи на величезне бажання.

Перш ніж поскаржитися на безлад і бруд у будинку, подумайте про тих, 

хто живе на вулиці.

Перш ніж побиватися з приводу відстані, яку належить проїхати, подумайте про тих, 

хто проходить її пішки.

Перш ніж підняти палець і засудити іншого, згадайте про те, що кожен з нас грішний. 

А коли ви втомилися і скаржитеся на свою роботу, подумайте про безробітних, 

інвалідів і всіх тих, хто мріяв би про ваше місце.

Коли ж похмурі думки переслідують вас, посміхніться і подумайте: 

"Я все ще живий і потрібен».

Ваше життя - це подарунок!!! 

Тому навчіться сприймати його, як належне, і 

ніколи не думайте: "А може бути..." - може і не бути.

Навчіться дякувати Богу за все, що ви маєте в цьому житті.
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3   В дитинстві  Марта була серйозною дівчинкою

і не займалася такими пустощами як мрії, проте

звідти вона була б не проти забрати з собою її

маленький розмір ноги. А ще вона розповіла

незабутню історію із свого дитинства, з якої, 

напевне, взяла і собі хороший урок. Одного разу

Марта та її подруги вирішили зробити неве-

личкий та несподіваний подарунок своєму 

сусідові, як виявилося, цим подаруночком був

котик, якого вони взяли і просто підкинули до

його будинку. Але не тут то було. Коли сусід побачив це дійство, ну і звичайно, як 

всі сусіди, не був сильно радий, а саме цікаве сталося тоді, коли вони з того 

переляку почали втікати. Одній подрузі «пощастило» найбільше з усіх – вона

впала. Ось такий незабутній момент розповіла нам Марта. У вільний час 

полюбляє читати Біблію і слухати музику. До списку речей які потрібно зробити

в найближчий час включила: прочитати  Біблію, з'їздити в Америку, політати на

кукурузнику  і  видоїти корову. Самий відповідальний момент у цієї дівчини зовсім

скоро, - у квітні здача ЗНО. В людях найбільше цінує чесність. В собі, попри всю

ту серйозність, яка притаманна їй з дитинства, вона хотіла б добавити трішки 

відповідальності. У світі хотіла б змінити ставлення людей один до одного, а 

також щоб було більше добрих діл. Має 2 заповітних бажання: потрапити на небо, 

поїхати до Парижу на Ейфелеву вежу. Жити за кордоном не хотіла б, тому що такої

духовної країни, як Україна ніде у світі не знайдеш. Але якщо вже довелося б, і

якщо  дивитися на матеріальне благополуччя, то це була б Норвегія.  Життєва 

ціль – Христос!  Останні 24 години свого життя витратила б на добрі діла і

допомогу нужденним.. 

Кибукевич Анатолій 12.03

        
 

       Мрії дитинства, нажаль, не знайшли місця у 

пам'яті Толіка, тому він не пам'ятає ким мріяв 

стати в дитинстві. Але, мабуть, він мріяв стати

проповідником, оскільки  вперше став за 

кафедру в досить ранньому віці - 14 років. 

В 22 роки став керівником молоді. В житті та

людях найбільше цінує вірність та доброту. У 

вільний час відпочиває якомога більше. На 

запитання «чи жалкуєш про щось у житті?» 

  

відповів: «так, небезпека є там, де нам здається, що безпечно» і щоб уникнути 

цього дав деякі поради, а саме: прислухатися до старших та змінювати 

відношення до речей. Як і у всіх, траплялися в життя неприємні моменти з 

якими впорався, по Божій милості. Самий відповідальний момент в житті 
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Анатолія стався тоді, коли він покаявся і це повністю змінило суть його життя 

та цілі. Хотів би змінити власне розпорядження часом і взагалі швидкість часу як 

таку. Якби мав можливість змінити щось у світі, то це була б нейтралізація зла 

добром, якого, справді, так не вистачає у нашому світі. Радить читати Біблію – для 

духовного життя, ще такі книги, як «П'ять мов любові» – для глибшого розуміння 

любові, «Письма баламуту» – для усвідомлення духовного світу, «21 закон 

лідерства» – для праці в команді, «Слишком  занят чтобы не молиться» – для 

молитви. Якби мав можливість жити за кордоном то це були б США. Життєва 

ціль – якомога більше прославляти Бога. За останні 24 години попрощався б з

усіма і сказав би  «До зустрічі!».
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3     Мрією дитинства було лікувати та допомагати 

тваринам, проте життя повело іншою дорогою, і 

Оксана знайшла себе в найдавнішій і водночас 

найсучаснішій професії - швачки. Весь свій 

вільний час Оксана куховарить або ж проводить 

за комп'ютером, телефоном. В людях цінує 

доброту і мудрість. Три речі які потрібно зробити 

в найближчий час: навчитися пекти торти, поїхати 

на конференцію в Харків та за кордон. 

Найвідповідальніший момент в житті - власне 

 
весілля, після якого вона стала дружиною, змінилося повністю оточення, 

з'явилася певна відповідальність. Ця дівчина хотіла б навчитися бути більш 

терплячою, адже все приходить до того хто вміє чекати. Якби мала можливість 

жити за кордоном, обрала би державау у Північній Європі, в західній частині 

Скандинавського півострова - Норвегію, а все тому, що там дуже гарна природа, 

доброзичливі люди, високий рівень життя. Найкращими досягненнями назвала

успішне закінчення навчання, захоплення кулінарією. Найкращі моменти життя

пов'язані з дитинством, весіллям, знайомством з батьками. Останні 24 години 

Оксана би присвятила для коханого чоловіка. 

Нестерчук Святослав 17.03
           Мрія дитинства літати космічними 

просторами залишилася лише мрією. Натомість

реальністю ж стала обробка дерева і виготов-

лення виробів з нього. Так як цей хлопець 

студент, тому має безліч вільного часу та 

приділяє його для прогулянок і спілкування з 

друзями. В людях цінує вірність. Найвідпові-

дальніший момент в житті: вступ до ліцею,
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який змінив його оточення, світогляд і ставлення до певних речей. Найкращі мо-

менти життя цього хлопця пов'язані з незабутньою, неповторною поїздкою до 

моря. Найкращим досягненням в житті назвав досягнуті успіхи в сфері столярства. 

Якби мав можливість жити за кордоном обрав би одну з держав Західної Європи - 

Англію, через виразність архітектури та високий рівень життя. Останні 24 години 

свого життя провів би з рідними.

К
и

ту
н
 Е

м
м

а
 2

6
.0

3      Мрія дитинства літати високо в небі поміж 

хмарами на величезних літаках залишилася лише 

мрією, реальністю ж став білий халат та коробочки 

з пігулками. Так як ця дівчина постійно зайнята, 

то вільного часу в неї не багато і тому вона його 

проводить з користю – відпочиває. В людях цінує 

найбільше щирість, доброту та щедрість. Оскільки 

життя нам дається один раз то  його потрібно 

прожити так, щоб потім не жалкувати. Ось тому 

Емма ні про що не жалкує. Все що сталося - сталося 

на краще, хоча життя не без сюрпризів. Були момен-
ти за які було соромно, але й з цим впоралась непогано. Найбільш відповідальний 

момент в житті – народження згори і тепер вона спасенна! Багато чого в собі хотіла 

б змінити, адже завжди є до чого прагнути і вдосконалюватись. Емма вважає, що 

коли в світі буде більше любові та миру, а менше жорстокості і гордині - тоді  все 

буде змінюватись у кращу сторону. Якби мала можливість жити за кордоном то 

обрала б таку екзотичну і маленьку країну, як Коста-Ріка. А все  тому, що там дуже 

гарна природа. Має незвичайне, на перший погляд, бажання поїхати у навколо-

світню подорож на автомобілі.  Як і кожен з нас, має багато незабутніх моментів, 

одним і з них вирішила поділитися. Одного разу вона з братом та сестрою Інною 

запалилися бажанням прооперувати іграшкового ведмедя, але що сталося далі 

з ведмедиком знають тільки вони троє. В житті має хорошу ціль – всім своїм 

життям та ділами показувати Ісуса, який подарував безцінний подарунок – 

спасіння. Останні 24 години свого життя провела б з близькими для неї людьми. 

Цамаладзе Олег 29.03
        Ще з дитинства Олег плекав любов до смач-

них, вишуканих страв, що і породило мрію стати 

директором всіх ресторанів. Проте ресторанна 

справа залишилася лише мрією. Так як юнак доволі 

творча особистість - відповідно, вільний час він 

присвячує художньому мистецтву. В людях цінує 

чесність. Оскільки життя неповторне і всього лиш 

одне, Олег ні про що не жалкує і живе з думкою 

"Все, що не робиться - все на краще".  
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Найвідповідальніший момент в житті - прийняття водного хрещення, яке повністю 

змінило юнака. В кожного є свої недоліки, і Олег не виключення. Він прикладає 

великі зусилля щоб змінитися, адже його гордість заважає йому і стає перепоною 

на шляху до спілкування з людьми. Якби мав можливість жити за кордоном обрав 

би значну за розмірами державу Північної Америки - Канаду. Причиною є те, що 

в Канаді мешкає багато родичів хлопця, велика заробітня платня, безкоштовна 

медицина та чудова природа. Олег вважає, що найбільше його досягнення - вміння 

прощати найтяжчі провини. Найприємніші спогади в житті пов'язані  з прожива-

нням в Росії, павуковими боями і виготовленням піротехніки. Якби Олегу залиши-

лося жити всього лиш добу він присвятив би цей час для родини, налагодив 

стосунки з старими друзями, стрибнув  з парашюта.
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4      Через любов до маленьких дітлахів у Соломійки 

з'явилася мрія стати вчителем недільної школи. 

Бажання було настільки палким, що дівчина доклала 

великих зусиль, аби втілити свою мрію в реальність. 

Найбільша цінність в житті - сім'я; а в людях - довіра. 

Так як у Соломійки вільного часу обмаль, вона його 

проводить з користю, за читанням книг. Важливі речі 

які потрібно зробити у найближчий час: змінити своє 

ставлення до роботи, більше спілкуватися з батьками, 

відвідувати хворих. В кожного з  нас бувають вчинки  

 за які соромно і про які ми відверто шкодуємо. Та ця дівчина вміє 

знаходити вихід з важких ситуацій. Соломійка є дуже образливою, але прикладає 

максимум зусиль щоб перемогти себе, адже найтяжча перемога - це перемога над 

собою. Якби мала можливість жити за кордоном обрала б країну парфумів  і кохання - 

Францію. Проте дівчина висловила своє найпалкіше бажання: ніколи і ні за яких 

обставин не покидати рідну неньку-Україну. Найкращий момент в житті: поява на 

світ маленьких крихіток-племінників. Найкращим досягненням в житті - успіхи у 

сфері педагогіки. Має чудове, життєве кредо: «Тримати те, що маєш, щоб не загу-

бити нагороду на небесах». Останні 24 години дівчина присвятила би для покаяння, 

примирення, прощення та ощищення.

Цамаладзе Іван 17.04
     Любов до медицини породила мрію стати спеціа-

лістом, в галузі медичної науки - нейрохірургії, 

проте життя повело іншим шляхом і юнак себе 

знайшов в іншому виді діяльності. В людях цінує: 

вірність, стриманість, доброту та  почуття гумору. 

Так як нинішня робота дозволяє йому мати безліч 

вільного часу, хлопець його проводить за читанням 

книг і комп'ютером. П’ять речей, які потрібно зроби-

ти в найближчий час це знайти ще одну роботу, 



зайнятися улюбленою справою, навчитися краще грати на фортепіано, навідати 

старих друзів і, звісно, провести вечір для себе - з'їздити в баню. Життя надто непе-

редбачуване і не без сюрпризів. Є моменти про які Іван дуже жалкує, проте цей 

юнак вміє знаходити вихід з ситуації і просити прощення, адже саме прощення 

вважають найбільшою перемогою! Найвідповідальніший момент в житті: прий-

няття водного хрещення, яке кардинально змінило  його думки, вчинки, ставлення 

до життя. 

  Багато чого хотів би змінити в собі. Зокрема, навчитися керувати своїми емоціями, 

щоб покращити свої відносини з друзями. Якби мав можливість жити за кордоном 

то обрав би одну з найбільших країн світу - Канаду. На питання "чому?"  відповів: 

«в першу чергу через високий рівень життя, можливість реалізувати свої здібності і 

професійні навички». Найдорожчі моменти для серця Івана пов'язані з його 

покаянням та з вступом у заповіт з своїм Спасителем. Що цікаво, те ж саме він 

відніс і до своїх найкращих досягнень в житті. Якби Івану залишилося ходити по 

цій землі лише добу, хлопець в першу чергу навів би порядок в своєму 

житті і просив прощення не тільки у тих кого ображав, а й у всіх кого знає.
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4         Дитяча мрія стати вчителем з кожним роком  ставала 

 все більшою. Будучи дівчинкою,  Оксана завжди брала на 

 себе роль вчительки природознавства. Зараз її мрія втілена 

 у життя, але тепер вона є вчителем недільної школи ,за що, 

 дуже вдячна Богу. В житті найбільше цінує мир, у людях- 

 відвертість. У вільний час, що дуже цікаво, не любить від-

 почивати і спати, постійно любить рух та роботу, а особ-

 ливо кулінарію: рогалики, торти, пиріжки – ось її вільний 

 час. А ще полюбляє ходити по магазинам та проводити час 

з близькими   друзями. Що хотіла б зробити в найближчий час це: піти на роботу, 

підготуватись до зустрічі з шведами, зустрітися з тими друзями, яких давно не 

бачила, більше читати і роздумувати над Словом Божим, залучати тих до служіння, 

які не служать і проводять марно час. Бути стриманішою – от про що мріє зараз

Оксана. Любов між кожним, на думку Оксани, може змінити світ на краще. Для

постійного місця проживання обрала б Італію, через смачну каву та цукерки. 

Незабутнім моментом в житті був той час, коли тато з-за кордону приганяв 

машини Merсedes, Audi та інші відомі іномарки. Вона, одна з небагатьох, що на 

той час мала можливість кататися на них. Це було для неї надзвичайно вражаючим. 

Життєва ціль - щоб вся родина стала християнською. Останні 24 години свого 

життя провела б у єднанні з Богом. А також дала нам всім дуже корисну пораду – 

«Жертвуйте своїм часом для Бога і будете мати успіх».
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4        В дитинстві мріяла стати перукарем та дизайне-

ром, але мрія не була втілена в життя, тому що Інна 

обрала шлях музиканта. Цінує найбільше в житті та 

людях – простоту. У вільний час дівчина полюбляє 

добре поспати. В список «речей які потрібно зроби-

ти  в найближчий час» включила: свідкувати людям 

про Бога, саморозвиток, самовдосконалення, подо-

рожування та вдосконалення своїх кулінарних 

здібностей, які, як не крути, є невід'ємною частиною 

життя кожної дівчини. На питання «чи жалкувала  

про щось у житті?» відповіла: «так», але про що  

саме не захотіла нам розповідати. Якби мала  можливість змінити щось в собі, то 

це були б деякі риси характеру. Досить з цікавої сторони Інна підійшла до змін у 

світі. Якби вона мала б таку можливість, то це в першу чергу були б, як не дивно, 

ціни на пальне, які як бачимо турбують не тільки наших водіїв, але й Інну 

в тому числі, не менше. До можливості жити за кордоном, віднеслась не дуже 

схвально, Україна – найкраща країна, але якби вже довелося їхати на постійне 

місце проживання за кордон, то це звичайно була б багата і обов'язково євро-

пейська країна. На запитання «які найкращі і незабутні моменти в житті?» відпо-

віла «є такі». Щодо кращих досягнень в житті, то Інна тільки працює над ними, 

результати – в майбутньому. Життєва ціль це щаслива сім'я, адже, справді, що 

може бути краще в нашому житті за щасливу і люблячу сім'ю?! І, нарешті, на 

останнє запитання «на що б ти  витратила останні 24 години свого життя?», 

ця дівчина відповіла: «робила б добрі справи».

  

Філіпова Галина 21.04
    В дитинстві дівчина мріяла бути лікарем, та 

допомагати хворим і знедоленим. Та життя повело 

її зовсім іншим шляхом, Галя знайшла себе в 

сфері фінансових відносин. В людях цінує: 

щирість та чесність. Не зважаючи на вибрану 

професію та працю з цифрами, дівчина дуже 

творчої натури. У вільний час займається мисте-

цтвом складання паперу - орігамі. Найвідпові-

дальніший момент в житті: покаяння, яке змінило 

все її життя. Галя  багато що хотіла змінити в собі, а зокрема, вона б дуже хотіла  

вміти впливати на людей, їй справді хочеться, щоб на її думку також зважали. 

Якби мала можливість жити за кордном обрала би державу в Північній Європі - 

Швецію. А все через те що Швеція - найрозвинутіша країна світу. Найкращим 
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Вознярська Катерина 24.04
    З самого дитинства маленька Катруся мріяла 

працювати стоматологом, проте, зараз захоплює-

ться волейболом. Цінує в людях чесність, щирість 

та любов до ближніх. У вільний час вдоскона-

люється в улюбленому виді спорту - волейболі. 

П’ять важливих речей, котрі потрібно зробити в 

найближчий час: навідати і допомогти дідусю з 

бабусею, прочитати одну з книг Біблії, успішно 

здати екзамени, поїхати в незабутню подорож.
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4      Мрія дитинства бути пілотом цивільної авіації та 

літати високо в небі, поміж кучерявих хмар. Проте 

Андрій себе знайшов в ремонті і обслуговуванні 

електропобутової техніки. В людях цінує: доброту 

і чесність. Вільний час проводить за комп'ютером 

та вдосконалює свої навички в спортивній грі - 

футболі. П’ять важливих речей, які потрібно зро-

бити в найближчий час: закінчити навчання, 

купити ноутбук, знайти хорошу роботу, купити собі 

машину, попросити прощення в друзів, над якими 

знущався і ображав. Найвідповідальніший момент: 

 вступ до коледжу, який кардинально змінив його буденне життя. Цьому хлопцю 

 дуже кортіло змінитися, так як він часто глузував і ображав інших, після  чого 

 йому було дуже соромно за свої вчинки.  Якби мав можливість жити за кордоном 

 то обрав би - Канаду, на питання: "чому?" - відповів: «тому що це моя мрія!». 

 Найкращим досягненням в житті назвав успішне навчання в коледжі. Незабутній 

 і найдорожчий момент  пов'язаний з поїздкою в Німеччину та аквапарк. Останні 

 24 години свого життя Андрій  присвятив би для своєї родини, з'їздив в аквапарк, 

 сходив на вечірнє богослужіння, каявся і молився.

Ця дівчина ні про що не жалкує, хоча й не приховує, що неприємні і прикрі моме-

нти були, та й успіхів без невдач не буває. Катя різними способами намагається 

вийти з скрутного становища. Хотіла би стати більш відповідальнішою і приму-

сити себе розпочати більш досконало вивчати Слово Боже. Мріє про те, щоб така 

риса, як лицемірство, зникло з лиця землі. Якби мала можливість жити за кордо-

ном обрала би Сполучені штати Америки, а все через те, що вона є громадянкою 

цієї розвинутої держави. Найкращими моментами є час проведений з сім'єю. 

Останні 24 години Катя присвятила б для примирення з тими, кого образила, а 

також провела б час з рідними.

досягненням в житті назвала вміння контролювати свої почуття та емоції. Свої  

останні 24 години дівчина би присвятила для покаяння, молитви, переосмислення 

життя, думок про духовне.



Чебіряк Ірина 29.04
     У дитинстві дівчина мріяла стати модельєром 

одягу, так як її мама. Натомість Ірина себе знайшла 

в не менш творчій професії - дизайні середовища. 

Найбільша цінність в житті це Бог та церква. Це те, 

без чого життя - не життя. Цінує відпочинком, 

відносинами, часом проведеним з дорогими людьми. 

В людях цінує вірність та щирість. Так як ця дівчина 

творча особистість, вільний час вона проводить з 

неабиякою користю - виготовляє листівки, альбоми, 
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ведмедика, от тут він завжди був професіоналом.  Але як ми всі добре знаємо, життя 

повело його третьою дорогою – зубного техніка. Зараз він повністю і весь зосеред-

жений на виготовленні цього «життєво важливого» продукту. В житті найбільше 

цінує відносини з Богом, які є основою життя кожного християнина. Який би 

зайнятий Вадим не був і якби йому не хотілось відпочити у вільний час, він завжди 

знайде хвилину для того, щоб почитати свої улюблені книги. На запитання «який

твій найвідповідальніший момент в житті?» дав цікаву відповідь: «теперішня мить 

сама відповідальна, бо минуле вже пішло, а майбутнього ще немає». Як говорив 

М. Ганді: «Хочеш змінити світ – почни з себе»,  такого ж принципу дотримується 

і Вадим, тому що зміни у світі не можливі без зміни перше за все себе самого. 

До можливості жити за кордоном віднісся категорично проти, «Україна – це моя 

країна» і ніяка країна не зрівняється із нею. На запитання «які найкращі  і неза-

бутні моменти в житті?» дав коротку відповідь – усі моменти хороші. Про кращі

досягнення в житті Вадима ми запитаємо в його старості. Життєва ціль – бути 

вірним Богу. Останні 24 години свого життя витратив би на те, щоб попрощатися 

з близькими для нього людьми.
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      Водій трамвая – ось дитяча мрія хлопця, яка 

нажаль, не знайшла місця в його житті, а все мабуть 

тому що нашій околиці таке явище, як трамваї, не 

притаманне. В нас можна зустріти тільки тролейбуси, 

які йому зовсім не підходили коли він обирав собі 

професію, хоча було б не погано зустріти знайомого 

водія десь у одному із львівських чи київських 

трамваїв. Проте в Вадима з часом з'являється ще 

одна мрія, як говорить його сестра, він часто був 

«главным» хірургом у всіх їхніх дитячих іграх, а 

особливо тоді, коли приходилось робити операції для  

 

самовдосконалюється. П’ять важливих речей, які потрібно зробити в найближчий 

час: дочитати книгу, відвідати друзів, знову почати робити зарядку, домалювати 



Кричильська Олена 07.05
     Дитинство у цієї дівчини, насправді, вдалось, 

та ще й як. Любов до таблеточок породила мрію 

стати фармацевтом, але життя повело її трішки не 

тією дорогою і вона знайшла себе в іншому виді 

діяльності. До життєвих цінностей, найперше, 

віднесла Богом подаровану сім'ю, потім вірних 

друзів, людей, які надихають у повсякденному 

житті, і просто те, що має такий прекрасний 
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       Цей хлопчик з самого дитинства мріяв стати 

стоматологом і практикувати лікування зубів. 

Натомість, реальністю стало проектування, створе-

ння експлуатації і реконструкції будівельних 

об'єктів і систем. В людях цінує чесність, вірність, 

щирість. Проводження вільного часу залежить від 

настрою хлопця і ще багатьох чинників, зокрема, 

це від сну. І відпочинку під музику до спорту, 

прогулянок. Є вчинки, про котрі Мирослав жалкує, 

та з не приємних ситуацій виходив по-різному. 

Найвідповідальніший  момент життя: прийняття водного хрещення, яке кардинально 

змінило його життя, було ще безліч приємних моментів, проте вони не приносили 

такі вагомі зміни. Мирослав хотів би змінити певне ставлення до речей і людей і 

саме зараз над цим працює.  Якби мав можливість обрати країну для проживання за 

кордоном, обрав би Швецію, а все через те, що прапори Швеції і України однакові, і 

завжди нагадували про мою неньку, а ця країна займає одне із перших місць у світі 

за рівнем і якістю життя. Життєвим кредо Мирослава є: "всім своїм життям 

показати присутність Бога в його житті". 24 години - це занадто мало часу для того 

щоб щось розпочати чи закінчити, тому хлопець сидів би і рахував кожну хвилину, 

а під кінець спробував щось змінити і втекти від смерті.

 

 

картину,  лягати раніше спати. Є моменти про які Ірина жалкує, проте вона навчи-

лася просити пробачення і загладжувати провини. Найвідповідальніший момент 

в житті: навчання в Біблійному коледжі, яке змінило майже повністю все її життя.

Дівчина стала активною, відповідальною і сміливішою! Ірина хотіла б стати більш 

пунктуальною, адже творчі люди, не завжди мають вільний час, і часто не встигають 

на призначені зустрічі і т.д. Якби мала можливість жити за кордоном обрала би 

Австрію, або ж Швейцарію, все через те, що там гарна природа і архітектура. 

Найкращим досягненням назвала закінчення ліцею, коледжу і університету, а також 

катання на сноуборді. Найкращі моменти пов'язані з подорожами новими країнами. 

Якби дівчині залишилося жити всього лиш добу, вона б полетіла в Альпи кататися.
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 дарунок від Бога – життя. В людях цінує вірність, чесність, щирість, доброту, 

 почуття гумору та комунікабельність. П’ять речей які потрібно зробити в най-

 ближчий час: вдало вступити до університету, вивчити психологію, більше уваги 

 приділяти сім'ї та друзям, працювати у сфері журналістики та затвердитись як 

 особистість. Найбільше жалкує про те, що витратила багато часу даремно. Найбільш 

 відповідальний момент в житті – захист наукової дисертації у МАН. Ця дівчина 

 хотіла б навчитися слухати в усіх ситуаціях, а ще краще взагалі мовчати. Якби мала 

 можливість жити за кордоном, то обрала б таку невеличку країну, як Бельгія, через 

 красиву архітектуру і ,звичайно, тюльпани. Незабутні моменти пов'язані з 

 дитинством: її  пісочні тістечка, 3-х колісний кольоровий велосипед, «халабуда», 

 гроші з зелених листочків, а ще час проведений з найкращими друзями, момент 

 коли вперше почула мелодію на свої слова, поїздка на озеро Байкал та море. 

 Найкращим досягненням у своєму житті назвала присвоєння ступеня науковця з 

 української мови та літератури. Життєва ціль: знайти те, у чому буде вічна, 

 затвердитись як особистість. Останні 24 години свого життя Оленка провела б у 

 своєму улюбленому місті Львові, у компанії найкращих друзів, а також попросила 

 прощення у людей яких образила, говорила усе нічого не приховуючи, робила 

 приємне для людей, яких любить, написала лист з настановами на життя.   

Рогульчик Олександр 09.05.

      Мрія дитинства бути директором школи, приді-

ляти увагу ефективному розвитку навчальному 

закладу. Проте, Саша знайшов себе в іншому виді 

діяльності. Цінує в людях: щирість та честність. 

У вільний час полюбляє активно займатися вело-

спортом. Важливі речеі, які потрібно зробити в 

найближчий час: знайти роботу, укріпитися 

духовно. Життя - не легка річ, бувають і 

  падіння і взлети. Сашко щиро жалкує про деякі моменти свого життя, та він гідно 

  впорався з випробуваннями, каявся і  старався змінитися. Найвідповідальніший 

  момент в житті: водне хрещення, яке змінило життя і він загорівся бажанням 

  шукати Господа. Хлопцеві би кортіло стати більш відповідальнішим. Якби мав 

  можливість жити за кордоном обрав би  Німеччину, або ж Польщу, тому що там 

  можна краще  реалізувати себе і свої професійні навички". Останні 24 години 

  свого життя  використав би для примирення з близькими та зробив би щось 

  добре для суспільства.



момент в житті Сергія –  покаяння. Після нього він став жити зовсім іншим життям.  

В собі хоче змінити характер для того щоб жити було простіше, бо багато чого 

залежить від нашого характеру. Що б змінив у світі?, так це його відношення до 

світу. Оскільки Сергій не знає яку країну обрав би для проживання, спочатку він 

все ж віддав би час для подорожі, а потім обирав. Самий незабутній момент не 

пам’ятає, але думає що це було тоді коли навчився вперше ходити, а потім гово-

рити. Найбільше досягнення в житті – «Я став людиною!». Життєва ціль – знайти 

себе. Як би залишилось тільки 24 години життя сказав би «Ну нарешті!» і віддав 

славу Господу.   
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5      В дитинстві цей хлопець мав безліч мрій, однією 

 з них була мрія побувати в космосі та побачити, 

 що ж там насправді відбувається. В житті найбі-

 льше цінує відносини з Богом, у людях важлива  

 відвертість. У вільний час обов’язково чимось 

 займається, це і є для нього вільний час. Має хо-

 роше бажання постійно довірятися Богу. В житті 

 були моменти за які було соромно, але справився 

 він з ними чудово. Як саме? Визнавав погані вчин-

 ки і просив пробачення. Найбільш відповідальний 
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БлагословляємоБлагословляємо
spring

Happy birthday

2015

Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже!
Нехай Господь засяє на тебе лицем Своїм, і нехай буде 

милостивий до тебе!
Нехай Господь зверне на тебе лице Своє, і хай дасть тобі мир!

(Числа 6:24-26)
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