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Щаслива жінка=Щаслива сім’я=Щаслива держава!
С

аме в перші дні весни в
Україні традиційно відзначають Свято 8 березня. Воно
давно втратило своє початкове
значення, і сьогодні цей день
символічно називають Святом
жінки, або Днем жінки. Отже,
дорогі читачі, я бажаю з вами
поговорити про жінку. Одразу
зазначу, що звертаючи увагу на
жінку, я не можу обійти чоловіка
та сім’ю. Ви не задумувалися,
чому саме жінка більш чутлива,
лагідніша, ніжніша, вразливіша
(не така груба, як чоловік)? Я
поясню це з біблійної точки
зору. З початку творення світу
Бог створив першим чоловіка, а
потім – жінку. І як відомо з Біблії
жінка створена Богом не з пороху
земного (як чоловік), а з живого
тіла (з ребра чоловіка). Ось томуто жінка більш делікатна, ніжна,
лагідна, чутлива, бо створена з
живого тіла.
Якщо вже мова зайшла про
перших людей Адама та Єву,
то хотів би запитати: навіщо
Бог створив жінку? Господь
Бог побачив, що недобре бути
чоловіку самотнім, і створив
для нього помічницю, подібну
до нього. Це записано в Біблії
– книзі Буття (2:18, 21-23): «І
сказав Господь Бог: «Не добре,
щоб бути чоловіку самотнім.
Створю йому поміч, подібну до
нього»... І вчинив Господь Бог, що
на Адама спав міцний сон, і заснув
він. Бог узяв одне з ребер його і
тілом закрив те місце. І перетворив
Господь Бог те ребро на жінку
і привів її до Адама. І промовив
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Адам: «Оце тепер вона – кість від
костей моїх, і тіло від тіла мого.
Вона чоловіковою буде зватися,
бо взята вона з чоловіка»».
Слово «жінка» буквально означає «чоловікова», тобто та, що
взята з чоловіка. Отже, головне
призначення жінки: бути помічницею для чоловіка. І сьогодні
це призначення помічниці не
відмінено Богом. Єва була жінкою
Адама, тобто їх повінчав сам Бог,
Єва стала замужем за Адамом.
За мужем, тобто за чоловіком,
попереду – чоловік. Він перший
сприймає удар по сімейному
човну. Першим грудьми зустрічає
труднощі. А жінка лише підтримує
чоловіка, допомагає йому. Вона забезпечує тил. Сьогодні, на
жаль, у багатьох сім’ях (цілих
країнах), проходить деградація,
як чоловіків, так і жінок. Вони
змінили те призначення, на яке
їх з самого початку творення поставив Бог – Творець. Жінка тягне ярмо чоловіка, а чоловік стає
за жінкою. Так сталося тому, що
людство все більше відвертається
від Бога, нехтує Біблією та Божими настановами для життя. У сучасному безбожному суспільстві
сім’я, як інститут, не має цінності. Чи не тому все більше
популярними стають так звані
цивільні шлюби, коли чоловік
живе з жінкою без офіційного
оформлення шлюбу, мотивуючи
тим, що печатка в паспорті не втримає від розлучення. Але згідно
Божого закону такі люди грішать,
перебувають у блуді. Божий закон
вищий від людського! Як тільки

одружжя Шмідтів Володимира
та Марії (яким вже більше 60
років) третій рік живе в селищі Оржиця,
що на Полтавщині. І в цьому не було
б нічого особливого, але… Ось як про
це розповідає сама Марія Миколаївна:
«Ми приїхали сюди, щоб потрудитися
для Бога, прийнявши це як призив
Божий. Коли ми вперше приїхали сюди з
Чернівців, то я була вражена, що тут так
мало віруючих, і церкви такі бідненькі.
Моє серце наповнилося співчуттям до
людей, які не знають Бога. Я – мати, тому
особливо мені жаль молодих людей, які
гублять своє життя безцільно, в курінні,
алкоголізмі, наркотиках. Наше земне
життя дуже швидко збігає, і нам хочеться
хоч чимось послужити для Бога та людей,
котрі ще не знають Бога.
Я ніколи не думала, що ми назавжди
наважимося приїхати кудись на нове
місце. Колись нам було пророцтво, що
прийде час і «наше шатро зніметься
безболісно». Ми зрозуміли, що нам
прийдеться переїжджати і вважали, що
напевно, прийдеться переїхати до США
(де багато наших друзів – емігрантів
з України, родичів, наших братів та
сестер по вірі). Але то були наші людські
думки, а Господь направив інакше. Ми не
шкодуємо за хатою й господарством, що
лишили…».
Справді, народитися і все життя прожити на Буковині, надбати господарство,
майно, чудовий дім – і все це залишити
і поїхати на чужину, на голе необжите
місце, в глухе полтавське село (та ще
в такому поважному віці!) – це можна
справді сприйняти як поклик Божий. Віра

сьогодні ворог не намагається
зруйнувати сім’ю! Але ніколи не
буде того, що сім’я втратить своє
відвічне призначення. Люди будуть одружуватися аж до другого
приходу Господа нашого Ісуса
Христа. І саме сім’я – це головна
ланка формування благополуччя
усієї держави. Я це кажу з повною
відповідальністю, бо це не моє
слово, а Слово Боже. Я вірю в
кожне слово Біблії і довіряю Біблії, як беззаперечному авторитету
Божому, а не людському. І саме
сім’я з чоловіка та жінки, а не
партнерів №1 і №2.
Чоловік в сім’ї є голова, іншими
словами – головний, але саме
від жінки залежить успіх устрою
дому, родини. Написано в Біблії,
що саме жінка будує дім, тобто
влаштовує добробут, затишок в
домі, сім’ї (Пр.14:1). Але це жінка
мудра, розумна, вона – вінець
слави для чоловіка (Пр.12:4). І
достойна похвали та жінка, котра
має страх Божий, живе згідно
заповідей
Господніх,
згідно
Євангелії (Пр.31:30).
Щасливою може бути лише та
сім’я (а отже: як жінка, так і чоловік), якщо кожне з подружжя
бере установку на взаємну покору і готовність швидше віддавати,
жертвувати, а не лише брати.
Сьогодні
багато
розлучень,
тому що сходяться в шлюбі
двоє егоїстів, кожен хоче тільки
для себе брати, а молодята не
готові до того, щоб покорятися,
віддавати, любити. Зараз слово
«любов» спаплюжили, вважаючи
що це лише секс, любов звели до

й велика любов Божа, що одного разу
народилася в їхньому серці, привела їх на
Полтавщину.
— У вас восьмеро дітей, чи не важко
було народжувати?
— Коли у мене народилася третя дитина, то лікарі в мене визначили порок
серця. Вони строго заборонили далі
народжувати. Але по милості Божій я
народила й виховала разом з чоловіком
Володимиром восьмеро дітей, вони живі
й здорові. Якби не Бог… Лише один Бог
допомагав.
Коли я була вагітна сьомою дитиною,
то лікарі готували мене до операції з
щипцями, тобто вони вже не думали
врятувати життя дитині – хотіли хоча б
мене порятувати. Але Бог понад людські
думки! Лікарі мене попередили, що вони
введуть мені обезболюючі ліки і зроблять
операцію по видаленню дитини щипцями.
Коли я задала запитання, що буде з моєю
дитиною, вони одразу сказали, що в мене
багато інших дітей. Я зрозуміла, що для
них моя дитина нічого не значить, але
для мене вона була (і є) дорогоцінною. Я
майже вісім місяців доносила, і тепер ось
так просто віддати свого сина на вбивство?
Ніколи цього не буде. Я вирішила до
останнього боротися за життя дитини.
Я сильно молилася, і Бог дав мені
впевненість, що все обійдеться добре, і я
не помру, хоч лікарі запевнювали, що моє
серце не витримає потуг.
Лікарка, яка стежила за моїм станом
і гримала на мене за мою відмову від
операції, то коли прийшла бригада робити мені операцію, вона сказала, що в
жінки сьомі роди і вони повинні врахувати

тваринного інстинкту, але ж любов, насамперед, – самопожертва
заради блага іншого.
***
Одне подружжя постійно сварилося, а їхні сусіди жили мирно. Сварлива жінка каже своєму
чоловікові: «Піди, довідайся,
чому вони ніколи не сваряться?»
Чоловік припав до шпарки в
паркані, довго чекав, нарешті дочекався. Сусідка поставила відро
з помиями на переметі, йшов
чоловік та й зачепив те відро, яке
з гуркотом перекинулося, чоловік
стояв, увесь обляпаний брудною
водою. Вибігла жінка. «О, зараз
почнеться!» – вже наперед
потирав руки сусід біля щілини.
Але жінка звернулася до чоловіка: «Вибач, любий, це я винувата,
бо поставила відро не там, де
слід». «Ні, люба, це ти вибач, бо
це я винуватий, йшов, як роззява». Вони любісінько обійнялися і
пішли до хати.
«Ну що, довідався, в чому
секрет їхнього миру?» – запитала
сварлива жінка чоловіка, що
повернувся. «Так, довідався, вони
завжди обоє винуваті».
А як у вас? «Ні, я ж таки
правий! А вона винувата!»
Чи навпаки: «Я права, а він
винуватий!» Якщо й далі в такому
дусі будуть розвиватися стосунки
подружжя, то обов’язково дійде
до розлучення. Сім’ї, які справді
стали щасливими, стверджують,
що шлях до сімейного щастя не є
легким, це ретельна праця двох.
А якщо правильніше – то трьох.
І хто ж цей третій? Наш Господь

слово матері. Я написала розписку про
зняття відповідальності з лікарів. Вони ж,
думаючи, що я не зовсім розумію до кінця
ситуацію, прямо мене запитали: чи я знаю,
що помру? Я сказала, що звичайно помру
і вони також помруть. Але коли вже Бог
дасть, тоді я й помру…
Бог мені допоміг народити. Жінкам
в палаті я наперед сказала, що я з
лікарні поїду жива й здорова, і народжу
благополучно дитину і мене різати не
будуть. Вони дивувалися, бо їм було це
дивно: як я могла наперед знати таке.
Сина назвали Володимиром в честь
чоловіка, який постійно був зі мною.
— Чому ви опинилися в Києві?
— Мені стало дуже важко дихати. І в
Чернівцях не було необхідної апаратури
для покращення мого стану і вони вирішили терміново відправити мене до
Києва з діагнозом «Комбінований порок
з перевагою стенозу». Мій чоловік і лікарреаніматор мене супроводжували в дорозі
поїздом. Тоді в мене було запалення легень. Лікарі про це не знали. Певно, що
це запалення у мене розвинулося під
час перебування в лікарні в Чернівцях. Я
дякую лікарям в Києві, що не взяли з нас
коштів за перебування в лікарні.
Зараз моєму синові вже 22 роки. Він
одружився, так само переїхав до нас
сюди, щоб тут жити й трудитися для
Господа.
— У вас стільки дітей, і всі вони
служать Господу. Як надбати дітей для
Бога?
— Тепер багато церков. Але мало
гарячих молитов. Ми (батьки, матері)
втрачаємо те, що не маємо правильного

Ісус Христос. Саме Він не третій
зайвий, а Той, присутність Котрого в сім’ї – шлях до сімейного
щастя. Коли і чоловік (і жінка)
звертаються в щирій молитві до
Бога, то Ісус Христос стає поміж
ними і допомагає їм у житті.
Багато сімей можуть засвідчити,
що їхній сімейний човен вже давно б розлетівся на друзки, якби
не Господь Ісус. Лише віра в Бога
допомогла таким подружжям
успішно будувати сім’ю.
Дорогі жінки, я бажаю вам
щастя, будьте щасливі, радісні,
веселі впродовж усього року, але
не робіть ставку свого щастя на
чоловіка, яким би він хорошим
не був. Справжнє щастя дає лише
Бог! Саме з Ісусом Христом –
справжнє щастя, все, що потрібно
для людини: як чоловіка, так і
жінки.
Геннадій Андросов..

відношення з Богом. Через це ми втрачаємо в своїх сім’ях, у відносинах з дітьми. Важливо своє відношення з Богом
покласти в таке русло, щоб ми чули, що
дійсно Бог реально відповідає на наші
молитви. Це найголовніше. І це не те,
що я – така, це – Дух Святий! Наскільки
ми можемо дати місце Духові Святому,
настільки ми можемо й дітям передати
ту любов, що в нас від Бога. А своїм
розумом, своїми силами ми не зможемо
дітям передати любов до Бога.
Якщо ви бажаєте задати своє запитання чи отримати пораду, можете написати Марії та Володимиру Шмідтам
за адресою: вул. Леніна, 87, cмт Оржиця, Полтавщина, 37700. Або ж дзвоніть
по тел.: 096-124-17-39, 050-13-26-571.
На фото: Марія Миколаївна з сином
Володимиром.

2
Від редактора: Одного разу я
отримав лист від читача газети «Жива
надія» з Львівщини, від 83-річного
Миколи Новікова, який запрошував мене
відвідати його, бо йому є що розповісти
про своє довге й нелегке життя. І от,
коли я був у Львові, то вирішив його
відвідати. Приїхав рейсовим автобусом
до містечка Мостиська, де до цього часу
проживає брат Микола. Мене зустрів
на подвір’ї невеличкого сільського будиночку кремезний чолов’яга. «Невже
це той брат, який був у сталінських
таборах десять років?» – промайнула
думка. Я очікував побачити маленького,
сухенького дідуся. Так, це був саме
він. Нижче читайте його розповідь
(скорочено).

«ЖИВА НАДIЯ»

Спогадуючи
минуле…

Свідчення-спогад Новікова Миколи Івановича,
смт. Мостиська, Львівщина, тел. +3 8 097 44 68 253.

Я

народився в Білорусії 2 жовтня 1927 р., куди
мої батьки переїхали з Чернігівщини. Тоді був
такий час, що тих, хто добре працював, не пиячив, уміло
господарював, дуже легко зараховували до так званих
«куркулів». От і мого батька, як заможного селянина, у 1930
році депортували в Архангельську область разом із усією
родиною. Совєти відібрали практично усе наше майно, яке
було нажите сумлінною працею. Привезли нас на необжите
місце, де практично неможливо було займатися сільським
господарством. На той час мій тато був християнином
(прохановцем). Він служив на Далекому Сході (це було ще під
час царської Росії) і там увірував в Ісуса Христа. Його дуже
вразив випадок, як один чоловік (у якого злочинці забили
двох дітей з вогнепальної зброї) простив своїм винуватцям.
Мій тато з ним зустрівся, щоб розпитати, як він міг простити
таке злодіяння проти його сім’ї? А він розповів йому про Ісуса
Христа. Його свідчення сприяло тому, що мій тато навернувся
до віри в істинного Бога.
Коли ми стали жити на Півночі, надійшла від влади
приваблива пропозиція їхати на нові землі (на острови в
Карському морі), тато не погодився, але дехто спокусився
на обіцянки влади. Сім’ї тих переселенців так і не доїхали
до місця, а були потоплені в морі. Це стало відомо моїй мамі
через чоловіка, що буксирував ту баржу з переселенцями і
брав участь у злодіянні. Той чоловік потім повісився, не зміг
жити з таким тяжким гріхом, а до Христа не звернувся.
Розкуркулених переселенців розселили в бараках, що були
на швидку руку ними ж побудовані з лісу, від якого вивільнили
площу для поселення. Барак мав таку форму: одна половина
складалася з двох великих кімнат (метрів по 20-ть) і чотирьох
менших (десь по 12 метрів), і окремо був коридор, також
були подвійні двері (з тамбуром). Одна кімната виділялася
на одну сім’ю. Велика кімната для більшої родини, менша –
для меншої. У кожній кімнаті була своя грубка з плитою для
приготування їжі. Таких бараків було більше десяти в нашому
поселенні. Окремі бараки були для магазина, медпункту,
комендатури, школи.
Багато переселенців не змогли адаптуватися до умов
північного життя і вмирали, інші не витримували – втікали.
Нам було заборонено виїжджати з поселення, ми не мали
ніяких прав, що мали місцеві жителі. Втікачі приставали десь
по селах, де можна було порівняно легше вижити. Мій тато
був майстром по кладці грубок, тому ми могли прожити і не
вмерти з голоду. Але й він не витримав – у 1935 р. влітку
зробив спробу втечі всією сім’єю. Ми дійшли до мисливської
хатинки на верхній ріці, там пробули якийсь час, тато зробив
великий (двохярусний) пліт і на тім плоті ми проплили аж по
чотирьох річках у напрямку Архангельська. Але не доплили
до міста кілометрів 50, наштовхнулися на сплав лісу, тому зупинилися в одному селищі, де тато влаштувався працювати на
цегельному заводі. Ми жили на квартирі. Потім тато найнявся
робити печі в новому селищі Кур’я, куди ми й переїхали жити.
Так пройшло два роки, ми не голодували на вільних хлібах,
але влада все ж таки нас вичислила й заарештувала тата, а нас
знову повернули на колишнє місце житла. Тата засудили на
три роки, відправили до виправного табору, ми залишилися
жити без нього. Звичайно без головного годувальника в
сім’ї ми дуже набідувалися. Мені було лише десять років,
а доводилося працювати нарівні з дорослими. Ніколи не
наїдався хліба. Коли повернувся тато, він улаштувався пасти
худобу. У тій місцевості пасли худобу в лісі. Коли почалася
війна, батьку було 54 роки (на війну забирали до 55), але його
не забрали по стану здоров’я.
До нас у селище поселили сім’ю лісника, заслану з Польщі,
дружина якого була віруючою, хрещеною Духом Святим.
Вона разом з моїми батьками збиралася на молитву. Співали
пісні з християнського пісенника. Була в нас і Біблія. Та
жінка привезла книгу Джона Буньяна «Духовна війна», яку

і я прочитав у 1940 році. Я хотів учитися.
Навіть деякі вчителі, бачачи моє старання,
допомагали мені, щоб я міг продовжувати
навчання.
У ті часи була компанія жорстокого атеїзму,
але я прилюдно визнавав, що Бог є. Коли
закінчив повних шість класів, змушений був
покинути школу і піти в підсобники до тата,
допомагав йому мурувати печі. Тоді був 1942
рік. Мене тато послав учитися на майстра по
заточці пилок для валки лісу. Я точив пилки
до 1944 року, було дуже важко, в юначому
запалі думав, що мене візьмуть на фронт, я
відмовлюся від зброї, мене розстріляють
і закінчаться всі мої поневіряння, і вже
буду з Богом у Царстві Небесному. Але
вийшло все не так: мене призвали до
служби в армію. Призовники пішки йшли до
самого Архангельська. Мене призначили в роту зв’язківців і
відправили до Вологди. Я був невеликого зросту, всього 156
см. Через постійне недоїдання не виріс. Але за два роки в
армії, де годували порівняно добре, я підріс на 18 см. У 1946
році лейтенант-єврей узяв мене до штабу писарем. Я освоїв
також телеграф. Потім мене перевели до
Саратова.
За годинник виміняв собі Євангелію,
читав, товариші по службі стали мені
задавати питання про Бога, я відповідав,
як умів. Став відкрито молитися на
колінах у казармі. За мною стали
стежити, а потім командування вирішило
мене посадити, і в 1948 році мене
засудили по двох статтях: за небажання
служити в армії і релігійну агітацію. Мені
дали десять років. У той час можна було
одержати значний термін за необережне
слово проти існуючої влади. Могли
запросто приклеїти ярлик ворога
народу. Я прийняв спокійно свій вирок,
коли на суді мені дали останнє слово, я
прочитав вірш Проханова: «Вот ворота
пред тобою, а за ними два пути, друг
мой, робкою душою избери – каким
идти. Через тесные ворота видно узкие
стезя, там вдали: леса, болота, терны,
бури ждут тебя. Чрез широкие ворота
путь пространный видишь ты, и по нём толпу без счёта, пир
и праздник суеты…». Я хотів ще інший вірш розповісти, але
мені вже не дали. Я знав, що якщо стаєш на шлях віри в Бога,
то доведеться пройти важке життя. Можливо зараз у сучасних
християн інше розуміння віри в Бога, а тоді страждання ми
приймали, як належне.
Зі слідчого ізолятора мене привезли в табір, працював
на будівництві в Саратові, потім відправили по етапу до
Норильська. Важко працювали під дощем, потім на морозі.
З роботи приходиш, матраца нема, спати ніяк, удень
намучишся, і вночі спокою нема. На бригаду з 15 чоловік
нам давали цебро супу і невеличку пайку хліба. Від такого
харчування і важкої праці я став вибиватися із сил, спочатку
мене перевели до другої категорії робочих, а потім – до
третьої, яку називали «доходягами». Я став шукати віруючих.
Знайшов Демидова, адвентиста сьомого дня, що був до
арешту редактором журналу. Він працював інженером у
проектній конторі, допоміг мені улаштуватися електриком.
Демидов мене підгодовував. Я став краще себе почувати.
Потім мене перевели працювати техніком, я більше писав, вів
документацію, тому що мав гарний почерк, мав досвід такої
роботи ще з армії.
Прокоф’єв – баптистініціативник з Донеччини,
надав мені водне хрещення
в 1950 р. прямо на зоні.
Там була велика територія
заводів, де були також
великі водойми, де мене
й хрестили. Також на зоні
таємно ми проводили богослужіння, хліболамання. Ми
збиралися в порожньому
бараку усі разом, незалежно
від конфесіональної приналежності. Ніхто не сперечався, ми раділи можливості разом помолитися Богові.
Зараз такий час, що кожний бажаючий може мати Біблію, Євангелію, будь-якого формату, у твердій чи м’якій обкладинці, а тоді Біблію мало хто мав. Я пригадую, як мені
позичили Євангелію, то я вручну декілька місяців ретельно
її переписував до товстого зошита, потім зробив гарну палітурку, але, нажаль, через якийсь час переписану Євангелію в
мене забрали.
У 1952 р. я познайомився з двома братами-п’ятидесятниками. Один з них, Сашко Варивода з Дніпродзержинська,
розповідав, що його батьки були віруючими, а він – ні. Коли
він захворів, то хотів навіть покінчити життя самогубством,
але Бог його зцілив і він став віруючим. Брат Сашко про-
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повідував про хрещення Духом Святим. Я став ревнувати про
духовне хрещення, узяв спеціальний піст на три дні, і після
молитви разом із Сашком на мене зійшла сила Духа Святого.
Варивода мав дари пророцтва, Бог через нього говорив, коли
нас випустять на волю.
Пригадую Петра Князя з Львівщини (с. Борщовичи), його
засудили на 25 років. Коли його судили, він сказав судді, що
хотів з ними чимось поділитися, той зацікавився чим саме
(був нечистий на руку), тоді Петро сказав, що 25 років йому
забагато на одного, то він 10 років віддає судді і ще десять
– прокурору. Суддя накричав на нього, але нічого не міг
зробити, тому що й так Петро одержав максимальний термін.
Але він відбув тільки п’ять років. Бог йому відкрив, що в травні він буде вдома. Уже була друга половина травня, брати
думали, що може це не Бог йому відкрив, але все вийшло
саме так. 31 травня він був на волі у Львові, там зустрів
колишнього слідчого, той підійшов до нього з питанням, як
він міг знати справи судді і прокурора? Петро здивувався і
сказав, що нічого не знав, тоді слідчий зізнався, що їм таки
дали по десять років кожному.
У 1954 р. я звільнився, але відразу не поїхав додому,
а залишився в Норильську, щоб заробити трохи грошей
на дорогу й прожиття. Спочатку працював на штольні, у

вугільній шахті. Там був вибух метану, загинуло багато людей.
Потім ту шахту закрили. Я став працювати на руднику по видобутку нікелю та міді. П’ять років я там проробив. Може б ще
й далі залишився працювати, але в 1960 р. мене скоротили, як
віруючого. Ми в Норильську були членами місцевої церкви,
мали благословенні зібрання, де я й познайомився зі своєю
майбутньою дружиною. Більшість членів Норильської церкви
були з України, яких засудили за віру. У 1955 р. я одружився,
жінка Марія була родом зі Львівщини, куди ми й поїхали на
постійне місце проживання з двома дітьми. Шлюбну настанову
нам давав Микола Камінський з Коростеня.
Вже на Львівщині у нас народилося ще четверо дітей. Ми
купили старенький будиночок у Мостиськах, який віруючі
зі Львова допомогли нам облаштувати. Вони практично побудували нам новий будинок (усього за чотири суботи!). Спочатку ми жили в батьків моєї дружини. КДБ зробив обшук в
їхньому домі, знайшли Євангелію, хотіли конфіскувати, я став
противитися такій несправедливості, тоді мене заарештували
й засудили на три роки за опір владі. Ще й оббрехали в газеті.
Довелося мені відбувати ще й цей термін.
Коли повернувся, працював у колгоспі. Біля нас жив поляк,
що грозився мене забити, але я тільки молився, і вийшло так,
що не мене, а його вбили якісь бандити, тому що він займався
нечистими справами.
З самого дитинства (а в ув’язненні особливо) були випадки, коли нагла смерть дивилася мені в очі, але так Бог
благословив, що я й досі живу, хоч уже й старий, дружина
померла, діти живуть окремо. Моя Марія була справді святою,
їй були одкровення про майбутнє (якщо кому цікаво, можу
розповісти в окремій розмові). Вона ревно служила Богу
постом і молитвою, навіть перед відходом до Бога брала піст
на декілька днів.
Я люблю читати різноманітну християнську літературу,
розмірковую над Словом
Божим, Бог дав мені гарну
пам’ять.
Намагаюся
відвідувати
місцеву
церкву тричі на тиждень.
Хоч і в похилому віці,
але
сподіваюся
ще
потрудитися для Господа. Озираючись на
прожиті роки, можу
сказати, що віра в Бога
допомогла мені пережити
всі роки поневірянь і до
цього часу я живу й щиро
дякую Богові за всі Його
милості до мене й моєї
родини.
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«СТОРIНКА ПРОПОВIДНИКА»

НЕ ЗАКОПУЙ СВІЙ ТАЛАНТ!
Г

осподар своїм слугам дав
таланти: першому – 5
талантів, другому – 2, третьому –
1. Розмірковуючи над біблійною
притчею про таланти (Мт. 25:15),
розуміємо, чому слуги отримали
різну кількість талантів: господар
розподіляв таланти кожному по
його силах. На основі прочитаного
з Біблії у мене розвинулася така
думка.
У людському тілі немає таких
органів, які б не були потрібними,
всі вони (в тій чи іншій мірі) повинні
бути задіяними у життєдіяльності
всього організму. Людське тіло можна порівняти в духовному змісті з
церквою. У Церкві Ісуса Христа ми
усі є єдиним тілом. Не для кого не
секрет, що нині ми простежуємо у
багатьох церквах відступлення від
істини, пасивність у служінні. Мимоволі виникає запитання: а чому
таке трапляється? Відповідь проста:
коли тіло не функціонує, коли воно
не в русі, воно починає по частинках
атрофуватися і відмирати. Подібне
стається з церквами, члени яких не
задіяні в служінні, які не ревнують
про діло Боже. Багато людей нагадують таких собі приходьків: прийшли на недільне зібрання і пішли.
Хоча вони й мають від Бога таланти
(а таланти має кожен християнин!)
та не використовують їх.
Ми пам’ятаємо історію про царя
Давида. Збираючи військо для походів на війну, він був задіяний, активний і перемагав ворога. Коли ж
він, не пішовши на війну, залишився
у своїх палацах, диявол підступив
до нього. Жінка стала спокусою

для Давида, і він згрішив. Ворог
його подолав. Коли ж Давид був у
русі, задіяний у своїй справі, диявол
не мав до нього доступу. Та коли
Давид розслабився, то впав у гріх.
Хотілося б запитати кожного:
«А яка твоя ціль? Чим сьогодні
займаєшся? Чим захоплюєшся?»
Можливо, ти більше полюбив земне
і цінуєш його понад усе? Біблія
говорить: «Шукайте найперше
Царства Божого і правди Його, а
решта вам додасться» (Мт. 6:33),
а ще: «Не любіть світу, ні того,
що в світі» (1 Ін. 2:15). Пам’ятай,
що усе земне скоро минеться,
воно є тимчасовим. І як важливо
за цей короткий час використати ті
таланти, які дав для тебе Господь.
Можливо, Він наділив тебе лише
одним талантом, та як важливо
не закопувати його, а навпаки:
розвивати на славу Божу.
***
До пастора підійшов молодий
юнак і попросив, щоб той залучив
його до якоїсь праці в служінні
церкви. Пастор думав, що б йому доручити. І нарешті визріло рішення:
він запропонував юнакові розклеїти
по місту оголошення із пропозицією
безкоштовної фізичної допомоги,
а внизу зазначити свій телефон.
Юнак не задавав зайвих запитань,
а прийняв пропозицію пастора, як
наказ від самого Господа. Пройшов
деякий час, і до церкви почали
приходити нові люди, коли ж їх
запитували, хто їх сюди направив,
вони показували на скромного
юнака…
Люди, що зверталися до цього

юнака по допомогу, дивувалися
його старанності в праці. Та ще й
задарма! Де ж таке бувало?! Вони
задавали йому запитання, що ж
насправді за цим усім стоїть? Що
спонукало його до такої доброї
справи? Декотрі з них зацікавилися
ним як людиною, захотіли більше
дізнатися про його життя, коло
його спілкування (а значить і про
церкву, яку він навідує). Побачивши
світло, плоди праведності у житті
цього юнака, люди, які ще не знали
Господа, теж почали приходити до
церкви та каятися у своїх гріхах,
приймаючи до свого серця Ісуса
Христа. Юнак же лише був вірний
у малому, покірно виконував доручення пастора. Можливо, він
не мав здібностей співати чи проповідувати. Проте він мав здібність
добре працювати своїми руками,
він був вправний у фізичній праці.
І у такому напрямку Бог почав його
вживати.
Ось чому так важливо бути активно
задіяним у праці Божій, на ниві
Його! Щоб при зустрічі з Господом
ми могли достойно звітувати про
наше земне життя, щоб нам прийти
до Творця не з порожніми руками,
а з рясними плодами добрих справ,
бачачи які, інші приходили б до ніг
Христа. А за наш труд
Господь кожному
готує нагороду.
Амінь.
Д м и т р о
Ліщенко,
місіонер,
с.
Користь,
Корецький р-н,
Рівненщина.

ХТО ТВІЙ
ПАСТИР?

«Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за
Мною слідком вони йдуть» (Ін. 10:27).

У

Туреччині стадо овець здійснило масове
самогубство, стрибнувши зі скелі в прірву. Про
це журналістам розповів пастух, який перегонив
отару через гори. За словами пастуха, він гнав овець
на ринок, щоб продати перед мусульманським святом
жертвоприношення Ід аль-Адха (одне з найбільших
мусульманських свят в пам’ять жертвоприношення
Авраама). Раптом один з баранів стрибнув зі скелі в
глибоку прірву, після чого за ним відправилися ще 52
вівці. Жодну з тварин врятувати не вдалося.
Журналісти згадують, як у 2005 році турецькі вівці
здійснили ще більш масове самогубство, коли слідом
за однією-єдиною вівцею зі скелі стрибнули ще майже
1,5 тисячі інших. Тоді на смерть розбилися 450 тварин.
Решту врятувало те, що вони падали на гору трупів –
овець, що стрибнули раніше.
«Причини інциденту до цих пір невідомі» – так пишуть
ЗМІ. Хоч для зоологів подібна поведінка не повинна
бути таємницею, оскільки вже давно встановлено, що
серед представників стадних травоїдних тварин дуже
поширений поведінковий механізм, який називається
«роби так, як я». Суть його полягає в наступному:
при русі кожна тварина має повторювати рух того,
хто йде попереду і збоку від нього. Найцікавіше те,
що ватажок (вівця чи баран, що йде попереду) теж не
позбавлений від цієї необхідності. Адже домінуюча
особа, незважаючи на те, що вона більш авторитетніша,
сильніша, сміливіша, ніж її родичі, також залишається
вівцею. Цей поведінковий механізм поширюється і на
неї теж!
Тому важливо, щоб саме пастух задавав правильний
напрямок стаду овець! Не випадково досвідчені пастухи

йдуть саме попереду стада. Можливо, що в випадку
вищезгаданого інциденту пастух не був попереду, і
перша вівця не мала чіткого орієнтиру, не було того,
кого вона повинна була копіювати, за ким іти. Так само
не малу роль в цьому відіграють голосові сигнали для
овець. Певно що вівці реагують на голос пастуха і йдуть
на нього дружніше.
***
Цей випадок спонукує до духовних роздумів. Ісус
Христос називає себе пастухом, а своїх учнів – вівцями.
«Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за
Мною слідком вони йдуть» (Іоан.10:27). Очевидно,
що Ісус при своєму земному житті мав практику не
лише теслі, а й пастуха овець, якщо так чітко визначив
найважливіші принципи відносин пастуха та отари овець
(що потрібно вівцям, щоб їм добре велося).
Для нас (тих, що називаємо себе християнами,
учнями Христа) ці вищезгадані випадки показують,
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ЛЮБОВ - ГОЛОВНА
ОЗНАКА ІСТИННОГО
ХРИСТИЯНИНА
«По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати
любов між собою» (Іоан. 13:35). Отже, ознакою того, що
хтось стверджує, що він істинний християнин, насамперед, є
любов (принаймні – мусить бути любов). Бо дехто мотивує своє
звання істинного християнина приналежністю певній церкві,
виконанню церковних канонів, обрядів, скрупульозному
дотриманню свят, регулярним відвідуванням богослужінь,
читанням молитов, Біблії тощо. Але Христос стверджує, що
ознакою християнства є любов. Знову ж таки: любов люди
трактують по-своєму. Ісус Христос уточнює: «Любіть один
одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви!»
(Іоан. 13:34). То ж як полюбив Христос?
«Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер
за нас, коли ми були ще грішниками» (Рим. 5:8). Тобто,
наперед заплатив, щоб ми нині віддавали борги – належну
любов один одному.
Коли ми були немічними, Він помер за нечестивих, щоб
ми нині показали міць – любили один одного. «Так бо Бог
полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородженого…»
(Іоан. 3:16). Віддав на що? На муки, тортури, знущання, на
хресну смерть... «Ми з того пізнали любов, що душу Свою
Він поклав був за нас!» – так стверджує апостол Іоанн
(1Іоан.3:16). І далі додає: «І ми мусимо класти душі за
братів!» «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою
душу поклав би за друзів своїх...» (Іоан.15:13). У цьому прояв
найбільшої любові, коли хто зміг своїм життям пожертвувати
заради спасіння ближнього. Хто здатен на таке?
Апостол Павло дає перелік ознак любові, яку заповідав
нам мати Христос (1 Кор. 13:1-8): «Коли я говорю мовами
людськими й ангольськими, та любові не маю, то став я як
мідь та дзвінка або бубон гудючий!.. Любов довготерпелива,
любов милосердствує, не заздрить, любов не величається,
не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки
свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з
неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у
все, сподівається всього, усе терпить!» Дорогі друзі, як
коли кому хочеться комусь дорікнути в тому, що хтось не
такий, подумаймо про себе: чи ми маємо хоча б частину з
ознак тієї любові, що нам заповів Христос.
Петро Українець.

що нам також, як вівцям, важливий орієнтир. І пастир
є один – Ісус Христос. Ми бачимо, що баран, який був
попереду, не мав орієнтиру і впав зі скелі, а за ним –
все стадо. Це покладає значну суттєву відповідальність
на служителів церкви, її пасторів у правильному
визначенню напрямку церкви, але якщо церква цілком
покладається на служителя, це може закінчитися
трагічно. Навіть з вищезгаданої події ми бачимо, що й
барани помиляються. Це ще раз підкреслює головне
– важливість слідування за Ісусом Христом, здатністю
чути саме Його голос.
Як тут не згадати 22 псалом: «Господь – пастир
мій»!
«Господь то мій Пастир, тому в недостачі не буду,
на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху
воду мене запровадить! Він душу мою відживляє,
провадить мене ради Ймення Свого по стежках
справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною
смертної темряви, то не буду боятися злого, бо
Ти при мені, Твій жезл й Твій посох вони мене
втішать! Ти переді мною трапезу зготовив при моїх
ворогах, мою голову Ти намастив був оливою, моя
чаша то надмір пиття! Тільки добро й милосердя
мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я
пробуватиму в домі Господньому довгі часи!»
«Добро й милосердя мене супроводити будуть по
всі дні мого життя…» Так, але у випадку, якщо я йду за
пастором. Хто цей пастир? Ісус Христос.
Нехай Господь допоможе нам йти за Ним. Будемо
молитися, навіть якщо потрібен жезл і посох Пастора,
то нехай буде так – нам це буде лише на добро, втіху,
виправлення. Російський переклад говорить так: «Твой
жезл и Твой посох – они успокаивают меня!» Інколи
дитина починає вести себе дуже моторно в місці, де
потрібно вести себе тихо, батьки призводять її до спокою
(вони мають для цього багато методів, серед яких не
тільки вмовляння). Дитина навіть може плакати, бо не
дозволили їй зробити її забаганку, вона не розуміє, що
батьки їй бажають лише добра. Навіть якщо припустити,
що й мати з татом можуть помилитися в чомусь, але
тільки не Ісус Христос. Його методи в будь-якому
випадку будуть нам на втіху! Амінь.
Геннадій Андросов.
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«ХРИСТИЯНСЬКА СІМ’Я»

1. Хотел бы, чтобы моя ошибка
в жизни стала уроком для других.
Я овдовел, решил снова жениться,
познакомился с женщиной из
заключения. Она сумела меня
убедить, что искренне покаялась
и согласна после освобождения
выйти за меня замуж. Целый год
мы переписывались, потом она
приехала ко мне. Из-за отсутствия у
неё документов, мы не смогли сразу
расписаться. Она получила то, что
хотела (мне стыдно признаться, как
много денег я на неё потратил и ещё
нужно отдавать долг соседям за неё),
и когда я был в больнице, исчезла в
неизвестном направлении. Теперь я
стал посмешищем для всего села, и
самое худшее – меня исключили из
церкви. Как дальше жить, я не знаю:
моя любовь растоптана, а мне уже 56
лет. Даже если меня реабилитируют
в церкви, всё равно теперь будут
относиться с подозрением. И если
предположить, что я найду себе
пару, вряд ли кто из служителей
церкви даст мне благословение. Я
не утверждаю, что все заключённые
одинаковые, но у меня лично доверие
к ним пропало (пусть они как угодно
утверждают, что верующие). Эта
женщина тоже вступила в Завет с
Богом, но не выдержала испытания
свободой и отступила от Господа. Я
остерегаю одиноких мужчин от связей
с заключёнными. Прошу помолиться
обо мне (ибо мне сейчас очень тяжело)
и прошу поддержать меня в молитве
за эту женщину, что так жестоко
повелась со мной, зовут её Оксана.
Іван Багнян, вул. Шкільна, 22, с.
Щербанівське, Вознесенський р-н,
Миколаївщина.
Післямова від редакції: Цей
лист справді нехай стане осторогою
для всіх бажаючих одружитися. Поперше, питання шлюбу не можна
вирішувати тільки вдвох, варто обо-

в’язково звернутися до служителів
церкви ще до того, як стосунки
розвинуться. По-друге, кожен з
кандидатів повинен мати членство
в помісній церкві. Якщо людина
звільнюється з в’язниці, вона такого
членства не має. Тому наголошуємо,
що редакція не буде друкувати
листів з проханням знайомства для
шлюбу від в’язнів (чи то чоловіків,
чи жінок). Якби брат Іван звернувся
до відповідального служителя в тій
зоні, де перебувала Оксана, не було
б такого трагічного фіналу. Фактично
вона
використала
довірливого
чоловіка, хоч упевнені, що вона не
вважає себе винною (або ж не в тій
мірі, якою її вважає винною Іван). Потретє, важливо враховувати розумну
вікову межу між чоловіком і жінкою.
Не важко припустити, що Оксана була
значно молодшою за Йвана, що й
засліпило вже немолодому чоловікові
очі. По-четверте, важливо шукати
супутника по собі. Не спокушуватися
на молодість, зовнішність, матеріальні
статки, ласі обіцянки. В Ісусі Христі ми
– нове творіння, і ми всі – рівні перед
Богом, але соціальне положення,
культура, виховання, минуле життя
(здоров’я також) накладає суттєвий
відбиток на особу і має значний вплив
на її подальше життя. По-п’яте, не
можна давати привід для нарікань від
сторонніх: будь-які інтимні стосунки
до офіційного шлюбу неприпустимі
і не бажано віруючому чоловікові,
який живе сам, приймати до себе в
дім гостювати самотню жінку (нехай
навіть потенційну наречену). Усе це
треба враховувати. У світі дуже багато
самотніх братів і сестер (різних вікових
груп), які бажають одружитися, тому
керуйтеся Словом Божим (врешті
здоровим глуздом!), будьте в мирі з
церквою, і у вас все буде добре.
2. Мне 45 л. Мужа похоронила,
осталась сама с детьми. Сначала

ПОДЯКА ЧИТАЧАМ

«Блаженний, хто дбає про вбогого, в день
нещастя Господь порятує його!» (Псалом, 40:2).
ід щирого серця дякую Богу за всіх людей, які благословляли нас в своїх листах теплими словами, висловлювали вдячність в розмовах по телефону, а також перераховували
на інтернат свої кошти, від 25 до 3000 грн. Дорогі читачі, ви віддали
ці кошти тим, хто ніколи не зможе вам їх повернути і все ж (я
впевнена), Ви їх не втратили... В листах ви розповідаєте мені і про
своє нелегке життя, нехай підкріпить Вас Бог.
Коли була надрукована інформація в газеті «Жива Надія» про
наш інтернат, то (відверто кажучи) я не очікувала, що будуть якісь
відгуки (тим більше – пожертви). Я звикла, що ззовні (в більшості
випадків) всі тільки спостерігають, ну ще (буває) критикують. Тому
така тепла реакція читачів газети надихнула мене для подальшої
праці в інтернаті. Ваші листи підкріпили мене більше, ніж ваші гроші...
Чому? А тому, що є духовний світ, який вищий за матеріальний.... Я
дуже зміцнююсь духовно і іноді просте рукостискання розчуленої
бабусі з очима, повними сліз, є більшим дарунком, ніж 1000$
багатого бізнесмена.
Нам писали також з-за кордону, висилали посилки з памперсами,
а це для нас – золото! В більшості випадків відгукнулися старенькі
пенсіонери. Розумію, що ця тема для них більш актуальніша, ніж
для молодих. Одна старенька жінка разом із листом поклала
в конверт 25 грн. – ця жертва мені запам’яталася найбільше!
Згадалася жінка з Євангелії, що кидала в скарбницю останні 2
лепти! Кошти, які надійшли нам в конвертах чи на наш рахунок
були великим благословенням ще й тому, що ми саме в той час
утеплювали інтернат пінопластом, робили новий фасад.
Божих Вам благословінь! Великий наш Бог! Слава Йому!
З повагою та вдячністю керівник благодійної організації
«Будинок милосердя» для престарілих та знедолених –
Цуман Віра Василівна.
www.mercy.rv.ua/lustu.html – це наша сторінка в Інтернеті, де
ми поміщаємо деякі листи, що отримуємо.

В

думала, что мне никто не нужен,
кроме детей. Но дети выросли, у них
свои интересы. Стараюсь постоянно
общаться с Богом, Он подкрепляет
меня. Но хотела бы найти надёжного
друга – мужчину, с которым мы могли
бы вместе прожить остаток земной
жизни. Татьяна, Вінничина, тел.
095-81-25-83.
3. Моё обращение к духовным
христианам: как избавиться от
полной материальной нищеты и
множества болезней? Может кто
знает рецепт? Прошу откликнуться
по тел. 097-80-18-155. Антонина
Ревуцкая, г. Марганец.
4. Недавно прочитала брошюру
«Свідчення спасенних», которую мне
прислали с офиса радиопередачи
«Жива Надія» от Ненси Зинчик.
Особенно я была впечатлена свидетельством моряка-подводника Максима Онискевича (с. Ельно, Ровенщина)
о том, как их подводная лодка смогла
подняться на поверхность только после
молитвы всего экипажа. Точно такой
рассказ я услышала семь лет назад
от бывшего моряка-подводника из
нашего города. Мы с сестрой подошли
к мужчинам, играющим во дворе в
домино, и стали свидетельствовать
им об Иисусе Христе. И тогда один
из них на полном серьёзе рассказал
эту историю. Нет сомнения в том, что
они оба служили на этой лодке. Как
бы мне хотелось их свести вместе, но
я не узнала ни имени того мужчины,
ни его адреса. Да и не знаю, живы
ли они? Варвара Прокопенко, ул.
Менделеева, 9, кв. 99, г. Рубежное,
Луганская обл., 93009.
5. Я – вдова вже шість років.
Лишилась з Господом і двома дітьми.
Дочка віруюча, ходить зі мною у
служіння. А син ще живе світським
життям. Прошу помолитися за його
спасіння, бо він засвідчений Господом.
Сестра Марія, Тернопільщина.
6. Прошу помолитися за зцілення
4-річної дівчинки Насті Бондаренко,
яка має захворювання кісткового
мозку. Її мати Ірина також дуже хвора.
Вона в відчаї, бо втратила надію, що її
донька буде здоровою. Сестра Надя,
м. Донецьк.
7. Размышляю о Боге и пришла
к выводу, что какие бы трудности
не были в жизни христианина, они
закончатся. Только Богу не нравится,
когда мы говорим, что в нашей жизни
лучше не будет, а будет только хуже.
Где же тогда наша надежда на Бога,
который обещал быть с нами? Бог
говорит: «Я насыщу тебя во время
засухи!» (Ис. 58:11). Библия говорит:
«Бог – нам прибежище и сила,
скорый помощник в бедах!» (Пс.
45:2). Я радуюсь, когда не знаю,
что делать, потому что у меня есть
Помощник. Бог помогал мне всегда.
И теперь явил мне милость: мой сын
читает Библию, он молится. Он мне
говорит по телефону: «Мой Бог!». И
радуется, что он не один. Горькую
ношу неверия моего сына я несла 30
лет. Один Бог знает, какие страдания
мне довелось вынести через него.
Теперь я убедилась, что Божье Слово
– конечный авторитет моей жизни.
Нина Симяновская, г. Киев.
8. Мне 45 л. Муж давно умер.
Имею двоих взрослых детей, живут
отдельно. Я имею огромную радость
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от общения с Богом. Уверовала 10
лет назад, когда была в заключении.
Член церкви ХВЕ г. Лохвицы. В сердце
у меня горение для Господа, я хотела
бы трудиться миссионером. Желаю
встретить мужчину, с которым бы
мы вместе служили Богу и который
бы стал главным в семье, а я была
за мужем. Дарья Горецкая, ул. Б.
Хмельницкого, 22, г. Лохвица,
Полтавская обл., 37200.

ЛИСТИ ВІД УВ’ЯЗНЕНИХ

9. За свои грехи я расплачиваюсь
своей свободой и здоровьем. То, что
я пришёл к Господу с повинной, не
говорит о том, что я должен чудным
образом оказаться на свободе с
хорошим состоянием здоровья. Я
принимаю свои недуги, как жало
в плоть, дабы помнить о прошлой
жизни и не ступить вновь на путь
греха. Я уверен, что после своей
смерти буду в небесной обители, приготовленной мне Иисусом Христом. А
это самое лучшее, что только можно
пожелать. Я инфицирован вирусом
иммунодефицита и принимаю ретровирусные препараты, которые мне
прописаны пожизненно. Если не
принимать этих лекарств, мои клетки
изменятся и это приведёт к летальному
исходу. Нужно параллельно принимать витамины и также мне нужно
дополнительное питание. Мне весьма
жаль, что из-за обманщиков, которые
пользуются доверием верующих, те,
кому действительно нужна помощь,
не могут её получить. Я знаю, что
многие христиане со свободы охотно
бы пожертвовали, помогли, но они
боятся, чтобы их пожертвование не
было использовано на грех. Я не
прошу, чтобы вы поверили мне, но
неужели Дух Святой не может вам
подсказать и поруководить вами, если
Дух Святой живёт в вашем сердце?
Василий Герасимчук, пкт-2, ЕИК52, пос. Еленовка, Донецкая обл.,
86489.
10. Мне 49 л. Родился в Донецке
в семье, где мама была верующей
церкви ХВЕ. Отец был противником
веры. Я также не интересовался
верой в Бога. Мой отец умер в 1996 г.,
после того, как попросил прощения
у всех, кого обидел. Моя старшая
сестра тоже уверовала. Когда я
попал в зону на большой срок, мама
привезла мне Новый Завет. Здесь я
принял водное крещение. Мой путь
к Богу был к сожалению слишком
долог: через пустыню, как у евреев
путь в обетованный край. Но слава
Богу, что теперь я твёрдо обратился
к Богу. Бывает трудно в искушениях,
но я стараюсь жить чисто с Божьей
помощью. Буду рад христианскому
общению. Гарик Караваев, РИК56, ПЛС-2, пос. Перекрёстовка,
Роменский р-н, Сумская обл.,
42073.
11. Дорогі друзі, зичу усім вам
здоров’я, щастя, благословення від
Бога Творця в ім’я Сина – Єгошуї Бен
Яхве через Духа Істини – Святого
наставника і утішителя. У мене все гаразд. Як колишній підприємець, ведучий рубрики по радіо в Вінницькому
тижневику, створив радіо-телевізійноелектронну майстерню. Разом з
помічником, товаришем по камері,
здійснюю ремонт електроприладів,
починаючи від електропрасок до
сателітних пристроїв. Таким чином
заробляємо хліб насущний. У вільний
час досліджую Святе Писання згідно
місця з Дій Ап. 17:11. Маю деякі
особисті духовні напрацювання.
Хотів би залучити до спілкування

Я

заметила, что из мест заключения больше
пишут в рубрику «Христианская семья»
мужчины. Хотя логичнее было предположить, что
женщины должны писать больше. Неужели тюрьма
так повлияла, что у женщин утрачена всякая
надежда на лучшее, в любовь ближнего? О, как я
хочу и молюсь, чтобы каждая женщина в тюрьме
приблизилась к Богу, и тогда вся её внутренность
преобразится и это отразится и на внешности.
Ваши лица станут светлыми и чистыми, а глаза
заблестят счастьем. Этот стих (по Виктору Гюго)
я посвящаю всем женщинам, страдающим в узах,
тем, которые отчаялись и разочаровались в жизни.
Также этот стих – обращение к тем «праведникам»,
кто осуждает упавших и оступившихся женщин:
И низко павшую презрением в очах
Вы бойтесь оскорбить, имейте сожаленье –

більшу аудиторію для детальнішого
дослідження Слова Божого (особливо
радіоаматорів). Микола Катеринець,
вул. Островського, 2, к. 127 «ДУ»,
м. Вінниця, 21100.
12. С каким трепетом вспоминают
суровые мужики о тёплых вещах, что
были у них на свободе. Сколько таких
вещей были забракованы только из-за
небольшого изъяна и выброшены в чулан, а здесь все эти вещи очень дорого
ценятся. На свободе ненужные вещи,
а здесь – востребованы, необходимы.
Тюрьма выдаёт заключённому матрас, подушку, протёртое одеяло,
две простыни, наволочку и один форменный тюремный костюм. И всё!
Всё остальное заключённый должен
достать себе сам. Непонятно как это
всё сделать, если нарушать тюремные
правила нам запрещено. Также с нас
сурово спрашивают за нарушение
формы одежды, например, если
вышел на проверку без носков –
может последовать наказание (карцер
до 15 суток или лишение свидания).
Никого не интересует, что за 15 лет
моего пребывания в заключении,
мне никто не выдал ни одной пары
носков, ни одной пары обуви, ни
одной футболки и трусов. Но это всё
мы обязаны иметь! Я знаю, что многие
на свободе думают о вещах: никому
такое тряпьё не нужно, – выброшу
вон. Пусть это вас не смущает: есть
много людей, кому такие вещи
просто жизненно необходимы. Здесь
из любых вещей ничего не бывает
лишним. Особенно ценны большие
размеры одежды, обуви. Я лично
на себе это испытываю, потому
что имею большой рост. Пусть Бог
благословит вас в вашем милосердии
к нуждающимся и не могущим воздать
вам тем же. Велика ваша награда
на небесах! Черница Владимир
Юрьевич, ул. Островского, 2 (ДУ),
г. Винница, 21001.
13. Я нахожусь в тюрьме и мне
ещё очень долго сидеть. Но я не
сожалею, ибо только здесь, оторвавшись от греховного мира, я
смог узнать о Господе. Часто люди
(верующие) склонны понимать Бога
как «палочку-выручалочку». Таким
христианам трудно понять себя и
свои истинные мотивы веры в Бога,
пока они не столкнутся с чем-то, что
будет идти в разрез с их желаниями,
волей и общепринятым пониманием
христианства. Многие люди приходят
к Богу, услышав проповедь о том, что
когда они обратятся к Богу, то все
их проблемы сразу будут решены
и всё в их жизни станет хорошо. Они
думают, что внешние обстоятельства
изменятся и станут благоприятными.
К сожалению, мирское мышление и
философия очень легко вытесняют
библейское учение о Боге. Но истина в
том, что Бог не обещал нам безоблачную жизнь на этой земле. Примеры
жизни мужей веры из Библии ясно об
этом говорят. Часто, увидев трудности
и проблемы в жизни верующего, мы
склонны считать, что это результат
слабой веры или наказания за грехи
прошлого: как в примере с Иовом,
когда друзья обвинили его, что он так
страдает из-за своих грехов. Не всегда
страдания понятны нам, но всегда
оправданы, если мы отнесёмся к ним
с точки зрения науки Христа, а не
людской философии. Буду искренне
рад общению с единоверцами.
Михаил
Одноралец,
ЗВК-58,
5/3, ул. Гагарина, 2, г. Изяслав,
Хмельницкая обл., 30300.

Под бременем каким свершилось то паденье,
То знает лишь Господь один на небесах.
На ветке, видите, вот капля дождевая…
В ней виден солнца свет и неба глубина,
Мы клоним дерево, за ветку задевая,
И капля падает. Не наша ль в том вина?
Была жемчужиной на веточке высоко
И грязной брызгою вдруг сделалась, упав,
По нашей прихоти, по воле злого рока,
Топча её ногой, о, друг мой, ты не прав!
В ней есть ещё роса, чтоб снова заблестела,
Чтобы жемчужиной та капля снова стала…
Лишь нужен солнца луч, лишь нужен луч любви
И низко павшую, мой друг, благослови.
С уважением ко всем, Тамара Васильевна
Синькевич, г. Никополь.

«ЖИВА НАДIЯ»
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ПОБЕДА ИИСУСА ХРИСТА В МОЕЙ ЖИЗНИ!

И

скать Господа я начала как
раз в день смерти моей матери.
Утром (в день её похорон) я была в
православной церкви, ничего не понимая
из происходящего вокруг, лишь повторяла
просьбу: «Господи, помоги!» На тот момент
мне жить не хотелось, я тяжело переживала
развод с мужем (ни я, ни дочь оказались
ему не нужны), а тут ещё смерть матери…
В те дни меня поддержали верующие,
христиане, с которыми я познакомилась
ещё раньше. Это было так.
Однажды в мою дверь постучалась
девушка. Увидев её, сразу подумала,
что это очередная любовница моего
мужа, но я ошиблась: это была жена священнослужителя церкви, которая пришла
навестить свою бывшую одноклассницу, но
случайно ошиблась дверью. Рассмотрев её,
я обомлела, так меня впечатлило её лицо,
та молодая женщина не просто улыбалась,
она вся светилась добротой. Потом я
снова увидела её во дворе с соседкой, мы
разговорились, стали общаться. Когда мне
было плохо (а плохо в те дни мне было
почти всегда), верующие поддерживали
меня добрым словом, советом, помогали
материально.
Я навсегда запомнила день 9 мая 1996
года, когда я сделала решительный шаг
к Богу. Исторический День победы стал

Свидетельство Натальи Пекиной, г. Ярославль, Россия. E-mail: rawpeki@mail.ru
и моим днём: победой Иисуса Христа в У меня был памятный комплект тарелок колется. Когда я об этом узнала, думала,
моей жизни. Я нашла Небесного Отца и с рисунками вишенок по краям – это был что не переживу, так сердце надрывалось
просила Его дать мне возможность найти подарок от мамы. Я решила его вручить от горя. Но я уже знала к Кому обратиться
отца родного. Мама развелась с отцом ещё пастору, в знак моей особой благодарности. за реальной помощью. Если бы не Бог,
в моём детстве, и я утратила с ним всякую А когда купила дом в Ярославле, зашла не выдержала бы всего... Шло время,
связь. После смерти матери я твёрдо внутрь, стала убирать ненужный хлам и потом был даже такой момент, когда я
решила найти отца, но никак не могла найти вдруг в стареньком трельяже увидела такие думала, что лучше бы она умерла. Я шла
его адрес. Случилось чудо от Бога: отец сам же тарелки – с вишенками по краям. Я так по посёлку домой с такими мыслями,
написал мне. Без капли сомнения я решила обрадовалась этому, что взяла всю стопку встретила верующую женщину, с которой
ехать к нему (в пригород Ярославля), этих тарелок и прижала к себе. Как будто мы были дружны. Удивительно, но на
даже если у него там семья... Я не видела эти тарелки были подарены мне моей мамой улице не было никого, кроме нас. Увидев
его около 25 лет. И я поехала с 9-летней снова. Я плакала и благодарила Бога – не меня, она поняла, что со мной творится
дочерью. Я никогда раньше не ездила в только за тарелки, а за все чудеса, которые что-то неладное. Я рухнула ей на плечо со
том направлении. В сердце у меня было Он мне открыл.
слезами и рассказала всё-всё – и о своём
огромное желание увидеть родного отца,
Началась новая жизнь для меня и желании закопать дочь. Она взяла меня за
я помнила, как он меня водил на рыбалку, моей дочери. Но не всё сложилось так, плечи и говорила мне о любви Божьей, об
учил играть в шахматы, называл ласково – как хотелось бы. Я воспитывала дочь Иисусе Христе, о Его страданиях. Я вытерла
шишигой. Когда я переступила порог его до- одна, многое было, к сожалению, мною слёзы и написала СМС-ку на номер дочери,
ма, мне стало тепло-тепло на душе. В доме упущено. Связь с верующими на некоторое который давно был игнорируем мною. Я
была только бабушка, я ждала его, вдруг время также была утрачена. Занимаясь написала, что люблю её такой, какая она
услышала шаги, а потом голос отца: «Где материальными заботами о доме и ребёнке, есть. Я тогда твёрдо решила, что не отдам
моя шишига?» Когда отец зашёл в комнату, я не заметила, как моя дочь стала взрослой. свою дочь на растерзание дьяволу. Я стала
я его уже не видела из-за нахлынувших слёз. Она стала иногда не ночевать дома. А молиться, каяться и благодарить Бога за
Когда я его обняла, сказала: «Я думала, что однажды её избили, она подала заявление всё. На следующий день дочь пришла доты будешь большой, а ты ростом такой, как в милицию на своих обидчиков, они стали мой, а через три дня уехала в христианский
я…». Встреча с земным отцом для меня преследовать её, угрожать. Она испугалась реабилитационный центр. Сейчас моя дочь
была большим подарком Отца Небесного.
и надолго убежала из дому, не надеясь на в реабцентре, она начала изучать Библию,
Свою квартиру в Копейске я потом помощь милиции. Так она и бегала от меня, Слово Божье. Я верю, что она получит
продала и купила дом в пригороде дома почти не жила. Я очень переживала полное освобождение от наркотиков, и
Ярославля, поближе к отцу. Много вещей за неё, а потом переживаний стало ещё победа Иисуса Христа будет очевидна и в её
из квартиры подарила друзьям и знакомым. больше, потому что я узнала, что моя дочь жизни так же, как и в моей.

Самогубство – результат впливу

диявольського духу на розум людини
Д

Відгук читачки Л. Баркалової (Луганщина) на статтю про самогубство,
надруковану в минулому випуску газети «Жива надія».

якую вам за статтю про суїцид.
Це дуже актуальна тема. Майже
20 років тому я також намагалася покінчити
з собою. Я опинилася тоді в глухому
куті: сама інвалід, мами, тата нема, свого
житла не було, чоловік пішов до іншої
(хоч ми й були повінчані в православній
церкві). Я тимчасово залишалася жити в
батьків колишнього чоловіка, треба було
вибиратися з вузликом на вулицю. Я нічого
«розумнішого» придумати не могла, як
покінчити життя самогубством, вважаючи,
що в такий спосіб помщуся своєму
зраднику. Я робила дві спроби самогубства,
але вони закінчилися декількома днями
безпам’ятства. Як я вдячна Богу, що Він
зберіг моє життя! Я тоді Бога не знала, хоч і
вважала себе християнкою по вірі батьків.
Потім я почула рятівну звістку про Ісуса
Христа в місії «Христос є відповідь!». З тих
пір усі мої «глухі кути» знайшли реальний
вихід через Двері порятунку та надії, якими
є Господь Ісус Христос.
По милості Божій моє життя не
закінчилося трагічно, а скільки людей
гублять свої душі самогубством, вважаючи
смерть єдиним виходом, розв’язанням
складної ситуації?! У нашому шахтарському
містечку випадки суїциду настільки
участилися, що батьки міста провели з
цього приводу спеціальну нараду за участю
всіх керівників підприємств, організацій і
навчальних закладів міста. Одна дівчинка
мені розповіла, що хоче красиво піти з
життя, перерізавши собі вени у ванні з
теплою водою. А якщо раптом її врятують,
то потім (не пізніше 18 років) вона думає

ХРИСТИЯНСЬКІ

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ
Вінниця, вул. К. Маркса, 46. РЦ
«Агапе», (чол. та жін. від.), кер. Петро
Євтушик, тел. 0432-271015, 0432351667.
Дніпропетровщина, м. Кривий Ріг,
ЦР «Нове Життя», кер. Олександр
Руденко, тел.: 097-948-95-34. Зам.:
097-139-72-45 (Анатолій).
Донеччина, м. Слов’янськ, кер.
Михайло Вікторович Ківшан, тел.
050-819-69-33; адмін. Володимир

стрибнути з даху. Багато підлітків не тільки
так думають, але й роблять. В одній із шкіл
дев’ятикласник стрибнув з даху і розбився на
смерть. Він був із пристойної сім’ї, навчався
добре. Інша дівчина з забезпеченої родини,
закінчила медінститут, але без видимих на
те причин взяла й повісилася. Інша дівчина
посварилася з батьками і, вирішивши їм
помститися, стрибнула з даху – на смерть.
У мого сусіда в бригаді хлопець прийшов
додому з чергового «бутылька» (традиція
шахтарів з будь-якого приводу виставляти
для всієї бригади спиртне), посварився
з дружиною, пішов і повісився. Моя
колишня сусідка, з якою я мала не одну
бесіду про Бога, про спасіння, рай, пекло,
категорично заявила, що вірить по-своєму
і не змінить вірі своїх батьків. Нажаль, ця
«батьківська віра» її не врятувала, впавши в
депресію, вона повісилася. На превеликий
жаль така «віра батьків» навіть сприяє
самогубству. Я говорю не пусті слова, тому
що сама через це пройшла. Я теж вважала,
що вірю в Бога, хоч ніколи Біблію в руки
не брала і не читала Слова Божого. Що я
знала про Бога, про віру? Нічого. Я тільки
знала вигадки необізнаних в істинній вірі
бабусь, їхні перекази та обряди. Почула
навіть таке, що самогубство хоч і гріх, але
якщо померти у великодні свята, то цей
гріх проститься. Саме тому одну зі своїх
спроб суїциду підігнала під великодній
тиждень. Як це нерозумно зараз звучить,
але тоді я думала про це серйозно. Думаю,
що не тільки я одна перебувала в такому
духовному неуцтві.
Упевнена, що причина самогубства

Шереміїв, тел.: 050-144-80-48.
Житомир, жіночий реабілітаційний
центр «Свобода», дир. Катерина
Костянтинівна Розора, тел.: 050-35550-94.
Житомир, вул. Гоголя 55, кв. 2.
РЦ (для чол.), кер. Юрій Ашихін, тел.
0412-360981.
Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Центральна, 16. ЦР «Благодать»
(чол. та жін. стац.), дир. Сергій
Володимирович, тел. 050-384-41-02.

криється не в хворобі чи бідності, чи в
якійсь іншій зовнішній причині. Я пригадую
свої внутрішні переживання на момент
суїциду: то це начебто хтось сильний
(усередині тебе) нестримно тягне тебе до
смерті, начебто чорний потік волоче тебе до
прірви і ти не годен пручатися. У самогубця
настільки осліплений розум, що він думає,
що це його власні думки й бажання, він
навіть не намагається пручатися цьому
тиску. Правда в тім, що ця сила, ці бажання
навіваються ззовні «духами злоби
піднебесної», бісами, демонами. Людина
стає просто одержимою цим диявольським
духом. Але варто призвати ім’я Господа
Ісуса Христа, (бажано вголос) попросити
про допомогу, спасіння, відразу зникне диявольське навіювання про самогубство, у
розумі з’явиться просвіт. Бог вклав людині
дуже сильну спрагу до життя. За 22 роки
своєї хвороби, часто перебуваючи в палаті
з умираючими, я добре бачила цю спрагу. А
сатана – злодій, він краде це природне бажання до життя, обманює душу, уселяючи
до розуму людини всілякі облудні вчення
про реінкарнацію (переселення душі),
заупокійні служби, чистилище. Прийнявши
цю неправду, людина навіки губить свою
душу. Рятівна істина є в Слові Божому,
яке передане нам на сторінках Євангелії
Ісуса Христа. Там сила до життя і ліки від
депресії! Наостанок хочу поділитися своїми
віршами, вірю, що це допоможе комусь
(з Божою поміччю) знайти вихід і стати на
шлях спасіння, життя.

Кіровоградщина, м. Олександрія,
РЦ «Ковчег» (чол. та жін. від.), кер.
Андрій Кривулько, тел. 05235-51991,
05235-25387.

Полтава, кер. Сергій Осадчук, тел.
050-634-47-83.
Сумщина, м. Шостка, кер. Дмитро
Дахненко, тел.: 067-607-72-11.

Київ, вул. Кар’єрна, 44. Тел. довіри
центру: (044)568-20-02. Дир. Рустам
Фатулаєв (тел. 067-22-050-16). Е-mail:
info@mahanaim.org.ua. Сайт: www.
mahanaim.org.ua.

Харків, дир. Павло Гончаров, тел.:
097-869-47-73.

Луганськ, кер. Павло Вікторович
Марченко, тел.: 050-818-62-83.
Миколаїв, кер. Віктор Вікторович
Нікітін, тел.: 050-238-71-38.

Херсонщина, с. Подорожнє,
Генічеський р-н, вул. Мелітопольська,
61, РБЦ «Благодать», дир. Олексій
Олександрович, тел.: 050-595-70-91.
Черкаси, вул. Рози Люксембург
71, (чол. та жін. від.), кер. Василь
Білогуб, тел. 0472-64515.

***
Темно и мрачно было в жизни:
Обида, боль, просвета нет.
Везде, куда душой тянулась, –
«Ты лишняя!» – звучал ответ.
«Я не нужна!» – кричал мой разум,
«Я не нужна!» – стон до зари.
И как приказ из преисподней:
«Умри, умри, сейчас умри!»
«Да, я умру, да, я согласна,
Раз никому я не нужна…»
Лишаясь сил, лишаясь воли,
Уже почти коснулась дна.
«Я жить хочу!» – душа просилась –
Ты в ад меня не уноси!»
Я на колени опустилась:
«О, Боже, милостив, спаси!»
И вдруг меня коснулась Милость!
И растопила глыбу льда
(Что в сердце у меня теснилась):
Греха, обиды и стыда.
Душа моя способной стала
Все зёрна истины принять,
Что в моё сердце насыпала
Святая Божья благодать.
Те зёрна жизни прорастали
В моей измученной душе,
Они избавили от боли
И дали силу. Вот уже
И я могу других утешить,
Про путь спасенья рассказать:
Как я, поверив Иисусу,
Смогла оковы смерти снять.
И словно маленький ребёнок,
Я жизни радуюсь опять!
Приди к Иисусу! Он поможет
Жизнь с чистого листа начать!
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ЗАПОВІДІ

БЛАЖЕНСТВ*

С

*Блаженні – щасливі.

аме так називають Заповіді Ісуса Христа передані
в Євангелії від Матвія (5:1-12). Саме з «Заповідей
Блаженств» Христос розпочав свою проповідь учням на
горі (так звану «Нагорну проповідь»). Пропонуємо вашій
увазі цей текст Євангелії в загальноприйнятому перекладі грецького тексту українською мовою професором
І. Огієнко, а нижче – сучасний розширений переклад
українською мовою. Сподіваємося, що прочитання цих
текстів, їх порівняння, розмірковування над прочитаним
допоможе вам глибше осягнути й зрозуміти вчення Ісуса
Христа, яке життєво необхідне кожному християнину
для успішного повсякденного життя, а отже – спасіння
і життя вічного.

ЛЮБОВ БОЖА

змінила моє життя
Свідчення Павла Михневича, м. Полтава, тел.: +38 097
444-22-74, E-maіl: pavelmykhnevych@gmaіl.com

Я

пригадую свої дитячі роки: мої батьки були
далекими від розуміння істинної суті християнства.
Вдома у нас не було ні Біблії, ні Нового Завіту, я не чув від
батьків про Бога жодного позитивного слова, вони ніколи
не відвідували церкву – навіть по великих святах. Для них
найбільшою цінністю в житті на той час були їхні партійні
переконання. Зауважу, що в СРСР без членства в комуністичній партії неможливо було отримати гарну освіту,
кар’єру чи роботу. І багато людей згодні були одержати квиток члена КПРС лише для того, щоб було зручно жити. Але
деякі з них справді щиро вірили в ідеали комуністичної партії.
Так от: мої батьки відносилися до тієї категорії комуністів,
які усерйоз вірили в світле комуністичне майбутнє. Мій тато
мав вищу партійну освіту. Батьки були обрані партійними
секретарями на підприємствах, де працювали. Я пам’ятаю,
як вони розповідали про якихось «жахливих» людей, «релігійних фанатиків», з якими я ніколи особисто на той момент не був знайомий, але точно знав, що десь у нашому місті вони є. Ці люди, за словами батьків, були небезпечними
елементами для суспільства. Я сліпо вірив їхнім словам,
тому що для мене батьки були незаперечним авторитетом.
Пам’ятаю, як тато з непідробним задоволенням проводив
лекції з атеїзму. Наприкінці кожного такого заходу він
любив повторювати одну фразу: «Є Бог на світі – це розум
людський». Так він вірив і так жив. Отже, я був з раннього
дитинства цілком відрізаний від віри в Бога, налаштований
досить категорично проти віруючих людей. У такій ситуації
тільки сам Бог міг змінити моє життя.
Коли я став першокласником, батьки хотіли, щоб я ще
й навчався в музичній школі, я ж не хотів про це слухати, а
поспішав на вулицю ганяти м’яча. Але одного разу побачив
свого однокласника, який виконав під акомпанемент
акордеону гарну українську пісню. Тоді у мене з’явилося
сильне бажання вчитися музиці. Пам’ятаю, як прибіг
додому і сказав батькам: «Все, з цього часу – акордеон».
Тепер я чітко розумію, що не батьки, а Бог у такий спосіб
провадив мене, Він дав мені здібність добре вчитися, я
закінчив музичну школу достроково. З музичного училища
мені прийшло запрошення на навчання. Батьки зраділи, що
їхній син знайшов напрямок для подальшого життя і хутко
відвезли мене до навчального музичного закладу.
Я вдячний Богові, тому що Він почав діяти в моєму студентському житті практично з першого дня мого приїзду до
училища. Я прийшов до аудиторії здавати вступний іспит, там
були також студенти-випускники, які здавали свій останній
екзамен. Я одразу звернув увагу на декількох випускників,
котрі відрізнялися від інших. Вони якось по-особливому
раділи здачі екзамену, їхні обличчя випромінювали ясні

«ЖИВА НАДIЯ»
1. Блаженні вбогі духом, бо їхнє
Царство Небесне.
2. Блаженні засмучені, бо вони
будуть утішені.
3. Блаженні лагідні (кроткие
– русск.), бо землю успадкують
вони.
4. Блаженні голодні та спрагнені
правди, бо вони нагодовані будуть.
5. Блаженні милостиві, бо
помилувані вони будуть.
6. Блаженні чисті серцем, бо вони
будуть бачити Бога.
7. Блаженні миротворці, бо вони
синами Божими стануть.
8. Блаженні вигнані за правду, бо
їхнє Царство Небесне.
9. Блаженні ви, як ганьбити та
гнати вас будуть, і будуть облудно на
вас наговорювати всяке слово лихе
ради Мене. Радійте та веселіться,
нагорода бо ваша велика на
небесах!
***
1. Щасливі вбогі, у яких немає
нічого свого, чим можна пишатися
(гордитися,
хвалитися).
Вони
ввійдуть у Небесне Царство, тому
що надіються тільки на Бога.
2. Щасливі ті, що плачуть від горя
і від образ – Бог буде утішати їх.
3. Щасливі лагідні, хто ніколи
не свариться, тому що для них Бог
приготував майбутню землю.
4. Хто любить правду й шукає її,
той знайде її, тому й вони щасливі.
5. Щасливі милостиві та добрі,
ті, хто вміють жаліти, – вони самі
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будуть помилувані Богом, адже й у
них є гріхи.
6. Щасливий той, у кого чисте
серце, хто щирий та чесний – він
побачить Бога.
7. Щасливий той, хто несе людям
примирення (є носієм миру), бо
такий назветься сином Божим.
8. Щасливі переслідувані за
правду Божу, бо їхнє є Царство
Небесне.
9. Коли будуть вас гнати і
несправедливо ображати (наговорювати неправду – злословити) за
те, що вірите в Мене – не сумуйте,
але радійте й веселіться! Якщо
не зрадите Мене, а все стерпите
– велика нагорода буде вам на
небесах!

НАГОРНАЯ
ПРОПОВЕДЬ

(часть стихотворения
Нихоташа)

Настанет час его покоя,
Господь утешит в небесах.
Блажен, кто жизни дни земной
Проводит, кротостью дыша –
Наследница земли иной
Его высокая душа.
Блажен, кто алчен к правде будет,
Кому наносит горе лжец.
В себе неправду кто осудит, –
Того насытит Сам Творец.
Блажен, кто милость, подаянье
Дарует ближнему – того
За доброту, за состраданье
Помилует и самого.
Блаженны чистые сердцами
Коль душу берегут свою
От зла, – духовными глазами
Те узрят Господа в раю.
Блажен, кто носит мир с собою,
Кто миролюбие даёт:
Господь почтёт того хвалою
И сыном Божьим наречёт.

Христос вполне с учениками
Беседу краткую ведёт,
Своими чудными устами
Он тьму сердец к Себе влечет.

Блаженны те, кому изгнанье
Должно за правду перенесть –
Своим те могут за страданье
Всё царство Божие почесть.

Блажен, кто духом нищ бывает, –
Так говорит Господь с горы, –
Небес он царство получает
И с ним духовные дары.

Блаженны вы, стократ счастливы,
Когда вас будут поносить,
Злословить, гнать несправедливо –
Из-за Меня вас не любить.

Блажен, кто слёзы льёт рекою,
Всё сокрушаясь о грехах –

О, радуйтесь и веселитесь:
Награда ваша велика…

посмішки, вони тихо спілкувалися між собою. Я тоді не
розумів, що зі мною відбулося, але тепер знаю точно, що
через їхню присутність і поведінку в той момент уперше мого
серця торкнувся сам Господь. Набагато пізніше я довідався,
що своїм дітям Бог дає таку дивну здатність: бути пахощами
Христовими для інших (2 Кор. 2:14-15). Ось так просто почав
діяти Господь у моєму житті!
Я також вдячний Господу, що на моєму шляху (і шляху моїх
однокурсників) Бог поставив юнака, що народився і виріс
у християнській сім’ї. Те, що я особисто побачив у ньому,
діаметрально відрізнялося від того, що мені розповідали
про віруючих мої батьки.
Я жив у гуртожитку, і там (у кімнаті №33) увечері збиралися
віруючі хлопці, вони читали Біблію, молилися, співали пісні
про Ісуса. У мене було двоє друзів, які увірували в Ісуса, я
приходив до тієї кімнати, щоб поспілкуватися з ними. І мені
волею-неволею приходилося слухати Біблію. Тривалий час
я був пасивним слухачем, здавалося, на мене нічого не діяло.
Але я дякую Богові, що ці молоді люди не тільки молилися за
мене, а навіть постилися (на тривалий час відмовлялися від
вживання їжі та води). Вони поміж собою (мовби жартома)
говорили, що якщо Павло увірує, то після нього напевно
увірує весь гуртожиток. Увесь гуртожиток звичайно не
покаявся, але ще як мінімум 30 молодих людей (крім мене)
Господь порятував ось при такому простому молодіжному
спілкуванні в звичайній кімнатці гуртожитку.
Коли Божа любов прийшла в моє серце, у той момент
закінчилося все моє домашнє атеїстичне виховання. Це
трапилося так. Одного разу пізнім вечором, коли я (сильно
стомлений після занять) прийшов до кімнати №33, то (як
звичайно буває в гуртожитку) завалився на чиєсь ліжко.
Уже всі розійшлися, там було всього два хлопці, вони тихо
спілкувалися між собою. Я лежав і дрімав. А вони відкрили
Біблію, один з них прочитав вірш (тепер я знаю, що це був
вірш від Іоанна, 3:16), і сказав: «Ти подивися, як любить нас
Господь!» А другий йому відповів: «А я ранком сьогодні
молився, і на мою молитву Бог реально вдень відповів».
Інший йому вторив: « І мене сьогодні теж Бог благословив!»
У такім руслі текла їхня бесіда. І постійно в їхньому діалозі
звучала одна думка: Божа любов. Мені стало якось не по
собі, така туга взяла, що я підхопився і попрямував до своєї
кімнати, при цьому сильно грюкнувши дверима. Зі злістю й
роздратуванням у серці ліг спати. Намагався заснути, але
не міг. Раптом виразно почув дуже прості слова: «Я люблю
тебе!» Я таких слів раніше ніколи не чув, і десь у підсвідомості
розумів, що це говорить Бог. Але перший раз я не повірив, перевернувся на другий бік, але ці слова пролунали знову: «Я
люблю тебе!» Я пам’ятаю, як підскочив й озирнувся навколо:
товариші по кімнаті міцно спали, двері були закриті, вікно
і кватирка теж щільно зачинені, ніхто мене не розігрував.
Я знову ліг до ліжка, і тоді втретє пролунали ці слова: «Я
люблю тебе!» Вони звучали з особливою теплотою, ніжністю
і любов’ю. Я всім своїм єством тієї миті пережив реальність
Бога. До мене в серце прийшов сам Господь!
Ніхто ще не навчив мене молитися, але я опинився на
колінах біля ліжка, декілька годин пролетіли, як одна
хвилина, пам’ятаю, як зі сльозами на щоках говорив:

«Господи, як я дякую Тобі, що Ти любиш мене, що Ти
простив мене». Слава Богу!
Пам’ятаю, як я (після цієї події) приїхав додому, поставив
сумки, покликав батьків і з порога заявив: «Мамо, тато, порадійте зі мною, я покаявся!» Я навіть спочатку не зрозумів,
чому в батьків була така гостра реакція на мої слова.
Подібну реакцію вдома зустріли багато моїх однокурсників,
що увірували в Бога. Я пам’ятаю, як ми молилися, особливо
в п’ятницю, перед тим, коли потрібно було роз’їжджатися
по домівках, тому що в хлопців, які увірували в Христа,
батьки були невіруючими і зустріли новину про віру своїх
чад в штики. Я дякую Богу, що Він нас якоюсь особливою
благодаттю оберігав. Бог надзвичайним чином приходив і
діяв у наших серцях. У наших молодих життях Ісус Христос
зробив велике чудо. Він назавжди змінив нас, дав розуміння
й пізнання про Себе і зробив цілком новими людьми. Але то
був лише початок.
З того часу вже більше 15 років пройшло. Мало того, що
Бог знайшов у тім училищі цих людей, що раніше ніколи Його
не шукали й не знали (і батьки яких були невіруючими), але Він
їх ще й призвав до відповідального служіння. Більшість із них
на даний момент – місіонери, пастори, євангелісти, вчителі,
викладачі богословських навчальних закладів. Ось таким
маленьким людям Бог дав ще й можливість служити Йому,
слава Ісусу! І я вдячний Богові, що Господь і мене поставив
на досить відповідальне служіння: на сьогодні я виконую
обов’язки директора нещодавно відкритої Богословської
Семінарії в Полтаві. Таке чудо міг зробити тільки Господь!
Бог знайшов мене, а я знайшов себе в служінні Господу.
Слава Ісусу Христу! Я вважаю себе щасливою людиною,
тому що Бог дав мені пізнання про Себе і дав можливість
служити іншим людям.

«ЖИВА НАДIЯ»
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ЗАЗДРІСТЬ–
СМЕРТНИЙ
ГРІХ!
С

мертний гріх – так в християнстві називають
гріхи, які ведуть до вічної загибелі душі.
Виділяють вісім основних смертних гріхів.
Нижче читайте їхній перелік (відповідно до кожного гріха
подається його протилежне значення, що відповідає
благочестивим якостям богобоязливого християнина):
1. Гординя (гордість, марнославство) — смирення.
2. Жадібність (сріблолюбство чи грошолюбство,
користолюбство) — щедрість.
3. Хтивість (похіть, блуд) — чистота.
4. Заздрість (смуток) — доброзичливість.
5. Обжерливість (черевоугодництво) — поміркованість (стриманість).
6. Гнів — лагідність (тихість).
7. Лінощі — працелюбність.
8. Зневіра (або невірство) — віра.
***
Розглянемо один з таких гріхів, як ЗАЗДРІСТЬ.
Доречі, в Україні є село під такою ж назвою: с. Заздрість, Теребовлянський р-н, Тернопільщина. Певно, що
до українців досить таки суттєво стосується цей смертний
гріх, якщо навіть село так назвали.

я — ні (або не так часто, як отой брат, хоч я можу краще
нього)?
Любов, що чинить добро, радіє добром ближнього, а
заздрість призводить до пригніченого стану, смутку, суму
(не суму через власні гріхи, а смутку через успіх іншого).
Заздрість не є те саме, що бажання чи натхнення мати
чи досягти добро, котре має інша людина. Таке натхнення
може бути добрим, будь-це духовне добро (відношення
до Бога), психологічне добро (відношення до себе чи
інших), чи навіть матеріальне добро (відношення до речей
у світі), хоча останнє легко переходить в жадібність. Це не
є заздрістю — брати приклад від інших людей.
Заздрість споглядає та говорить: «Я хочу, щоб ти
був нижчим мене». Заздрість за суттю — конкурентка.
Проповідь Євангелії також може бути з мотивів заздрості
(Фил.1:15). Заздрість призводить людину (яка заздрить)
лише на біль та смуток. Заздрість забирає радість, оскільки
вона протилежна вдячності. Іншою причиною, що робить
заздрість смертельним гріхом, є те, що вона провадить до
найгіршого гріха з усіх — ненависті, відсутності любові.
Гнів теж провадить до ненависті, але дорога від заздрості
до ненависті коротша. Заздрість також виникає від
гордості і призводить до ненависті. Заздрість плаче через
тих, хто радіє, і радіє через тих, хто плаче.

цілі з власної вини, а не по вині іншого. Той, хто заздрить,
думає, що на цій землі є лише одне місце, і це місце
належить саме йому, а не його конкуренту. Насправді
ж, на землі є місце для кожної людини, і кожен може
реалізувати свій потенціал — і духовний, і професійний,
і людський. І якщо ми не реалізовуємо його із якихось
причин, то ці причини в нас самих, а не в інших людях.
Люди від заздрості готові віддати іншу людину не тільки
на ганьбу чи поругу (осуд), але й на смерть. Заздрість — це
іржа серця, яка постійно його точить.

Джон Роулз (американський філософ) зазначив:
«Головним психологічним джерелом схильності до
заздрості є відсутність впевненості у власній значимості,
поєднана з почуттям безсилля». Я хочу мати те, що має
мій брат, але я не можу цього мати, тому я лише заздрю…
і вважаю, що мій брат також не повинен цього мати (те,
що він має, він має несправедливо, він недостойний це
мати). В народі кажуть — «жаба давить». Тобто людина
заздрить. Біда в тім, що ця «жаба» в кінці кінців може
справді задавити.

Рекомендації
з приводу...

Визначення терміну
«заздрість»
Заздрість – самолюбне і недружелюбне невдоволення
тим, чим інша людина насолоджується, в м’якому
значенні: тяга за добром, котре має інший. Заздрість
— незадоволення добром іншого. Смуток через добро
(успіх, добробут) іншого. Зазвичай, людина не заздрить
тому, хто далекий за місцем, в часі, чи статусі, але заздрить
лише тому, хто близько і кого сподівається перевершити
чи суперничати з ним. Люди, які найбільш схильні до
заздрості, думають про себе, що вони кращі в будь-якому
добрі в стосунку до інших. Заздрісник вважає, що та чи
інша людина не варта такого матеріального добра, що
має. Заздрісник зазвичай так думає через те, що добробут
іншого перевершує його власний.
Ось типові приклади поведінки заздрісної людини:
«Чому він, а не я?» — виграв лотерею, отримав квартиру,
престижну роботу, женився на красуні… Чому саме його
показали по телебаченню? Чому він проповідує (співає), а

Афоризми про
заздрість та
заздрісників
Заздрість мучить і сама мучиться.
Овідій.
Заздрість — один з найбільш діючих
елементів ненависті. Бальзак О.
Панують на світі три особи, кличуть їх:
Заздрість, Ревнощі, Злість. Брант С.
Заздрість є дочка гордості: умертви
матір, і дочка її загине. Блаженний
Августин.
Заздрісник сумний не тому, що з ним
трапилося нещастя, а тому, що комусь
іншому повезло. Біон.
На чужому полі завжди більший врожай,
у сусідської худоби вим’я здається
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Дії заздрості
Заздрість штовхає людей на те, щоб говорити негативне
про ту людину, котрій заздриш, робити їй щось погане.
Заздрість прирікає людей на великі страждання та муки.
Люди не мають спокою (можуть втратити сон), бо заздрять
тим, хто краще живе, всіляко злословлять їх. Заздрісник
ніколи не може мати гарного настрою та задоволеного
вигляду (хіба що радіє, коли іншому погано). У заздрісника
ззовні може бути видиме співчуття, але по суті (внутрішньо)
він торжествує. Якщо з кимсь сталося горе, заздрісник
може в розмові висловити своє співчуття, але обов’язково
додасть: «Його постигло те, що він сіяв. Бог не може бути
осміяний». Можливо й справедливий висновок, але в
заздрісника немає й краплі співчуття, жалю через те, що
сталося з ближнім. Вся його сутність говорить — так йому
й треба, отримав те, що заслужив!
Заздрість примушує людину думати, що перепоною між
нею і Богом (або між нею і якими-небудь матеріальними
або духовними благами) є інша людина, як тільки ця
людина буде відсторонена, одразу всі перепони зникнуть.
Насправді ж суть така — людина, як правило, не досягає

більшим. Овідій.
Заздрісники на що не глянуть, піднімуть
вічно гавкіт; а ти собі своїм шляхом іди:
погавкають та й відстануть. Крилов.
Будемо насолоджуватися своєю долею,
не прибігаючи до порівнянь, бо ніколи не
буде щасливий той, кого мучить вигляд
більшого щастя. Сенека.
Найголовнішою з усіх пагубних
пристрастей є заздрість — мати інших
пристрастей та беззаконь. Сковорода Г.
Не багато хто з нас можуть винести щастя
(мається на увазі — щастя ближнього).
Марк Твен.
Ніщо, крім смерті, не може примирити
заздрість з чеснотою. Бекон Ф.
Заздрість обвинувачує і судить бездоказово, вона збільшує недоліки, дає
найменшим помилкам голосні назви;
мова її сповнена жовчі, перебільшення і

Приклади з Біблії щодо
проявів заздрості

1. Саме через заздрість до людини, як вінця Божого
творіння, диявол спокусив перших людей на гріх.
2. Перше вбивство. Каїн убив Авеля (Буття 4:5): «І сильно
розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось». Успіх
Авеля призвів Каїна до смутку, гніву, заздрості, ненависті,
вбивства.
3. «А ті патріархи позаздрили Йосипові, і продали його
до Єгипту. Але Бог був із ним, і його визволив від усіх його
утисків, і дав йому благодать та мудрість…» (Дії 7:9-10).
Коли ти догоджатимеш Богові, житимеш за Його Словом,
то Бог буде з тобою, а інші (слава Богу, що лише декотрі,
а не всі) заздритимуть тобі. Але будь-яке зло, котре тобі
вчинять люди через заздрість, Бог поверне тобі на добро і
ти будеш ще більше благословенний.
4. Вбивство Ісуса Христа: «Пілат же сказав їм у відповідь:
Хочете, відпущу вам Царя Юдейського? Бо він знав, що
Його через заздрощі видали первосвященики» (Марка
15:9-10).
***
У нашому поклонінні Богові чи якихось ділах (звичайно
— добрих) Бог насамперед дивиться на внутрішні мотиви
тієї чи іншої справи. Нажаль, ці мотиви часто не на нашу
користь, і ще інша біда в тім, що сама людина навіть не
підозрює (не розуміє) про справжні мотиви її серця.

1. Зізнайтеся собі, що заздрість вам притаманна.
Усвідомлення процесів, що відбуваються в нас, уже 70%
успіху. Ті люди, що всіляко заперечують присутність у себе
тієї чи іншої гріховної якості, частіше всього є її головними
носіями.
2. Зверніться в молитві до Бога, відверто розкажіть Господу
про все, що вас турбує. Попросіть Духа Святого вибавити вас
від почуття заздрості.
3. Практикуйте щоденне вивчення Слова Божого,
молитву подяки Богові за все, що у вас є. У молитві щиро
благословляйте ближнього.
4. Не концентруйте увагу на ближньому, як предметі
заздрості. Подивіться на ближнього з іншого боку і побачите,
що кожного є за що пожаліти, поспівчувати. Не жалійте лише
себе, не будьте ледарем, а краще працюйте, будьте зайняті
корисною справою.
5. Важливо повсякденно практикувати себе в любові до
ближнього, потрібно вчитися чинити добро — так заздрість
буде помирати. Тому що любов не заздрить, — стверджує
апостол (1 Кор. 13:4).
6. Поставте правильні пріоритети в житті з погляду вічності.
Усе, що належить будь-якій людині, ніяк не може і не повинне
вважатися за важливе й велике, а тому не може бути
предметом заздрості. Для християнина істинні блага повинні
складати блага небесні, а все інше: здоров’я, багатство,
почесті — це тлінне, тимчасове і не повинно народжувати
заздрості.
7. Бажай щастя, добра всім і кожному і сам будеш
щасливим.

несправедливості. Вовенарг.
З
усіх
пристрастей
заздрість
найогидніша. Під прапором заздрості
крокують ненависть, зрадництво й інтриги.
Ільвецій К.
Немає іншого пороку, що так шкодив
би благополуччю людей, як заздрість,
тому що ті, котрі нею заражені, не тільки
засмучують самих себе, але й затьмарюють
радість інших. Декарт.
Заздрість породжує розбрат серед
людей. Демокріт.
У дерево, що не дає плодів, ніхто не
кидає каменів. Сааді.
Тільки той може вважати себе вільним
від заздрості, хто ніколи не вивчав себе.
Гельвецій К.
Якщо не хочеш страждати, не будь
заздрісником. Кей-Кавус.
Заздрість для розуму — що гострий біль

для ока. Від заздрості може осліпнути
розум. Джамі.
Люди часто похваляються гріховними
пристрастями, але в заздрості ніхто не
сміє зізнатися. Франсуа Ларошфуко.
Заздрісні люди — найбільші ледарі.
Дмитро Аркадін.
Любов дивиться через телескоп,
заздрість — через мікроскоп. Генрі
Шоу.
У заздрості довга мова від того, що руки
короткі. Леонід Сухоруков.
Ніщо інше не хвалять так однодушно,
як гарну погоду, і це тому, що хвалити її
можна без заздрості. Вільям Шенстон.
Біла заздрість від частого використання
стає чорною. Юхим Шпігель.
Для іншого бути у своїй тарілці —
це заглядати постійно в чужу. Леонід
Сухоруков.
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Слухайте
християнську
радіопередачу

«ЖИВА НАДІЯ»

щотижня, у понеділок, з
21 год. 30 хв. на першому
каналі Українського
Національного Радiо.
Листи на радіопередачу
надсилайте за адресою:
Ненсi Іванівна Зiнчик,
радіопередача «Жива
Надiя», вул. Григорія
Онискевича, 3, м. Київ,
03115, Україна.
Пропонуємо
Вам відвідати
богослужіння
християн в Полтавській
області, що відбуваються
ЩОНЕДІЛІ:
смт. Білики Кобеляцького рну:
з 1000, вул. Пристанційна, дім
молитви;
с. Березова Рудка Пирятинського
р-ну: з 10-00, вул. Куйбишева, церква
«Свята Трійця»;
м. Гадяч: з 1000, вул. Вокзальна,
1А, дім молитви;
м. Глобине: з 1000 та 1700, вул.
Четверикова, 5, дім молитви;
м. Глобине: з 10-00 і 18-00, вул. З.
Космодем’янської, 5, дім молитви;
м. Градизьк: з 14-00, вул. Проектна,
23, церква «Христа Спасителя»;
м. Гребінка: з 1400, вул. Жовтнева,
52, церква «Жива Надія»;
смт. Диканька: з 1400, РБК;
м. Зіньків: з 1500, вул. Гоголя, 33,
церква «Віфанія»;
смт. Котельва: з 17-00, вул.
Жовтнева, 208;
м. Кременчук: з 900, вул. Маршала
Жукова, 104, церква «Віфанія»;
с. Кротенки Полтавського р-ну:
з 14-00, вул. Центральна, церква
«Голгофа»;
м. Лохвиця: з 10-00, актова
зала будинку дитячої та юнацької
творчості;
м. Лубни: з 1000, вул. Драгоманова,
33, церква «Ковчег»;
смт Машівка: з 1000, вул. Нестерця,
8, Церква Христа Спасителя;
м. Миргород: з 1000, вул. Гоголя,
159, церква «Жива Надія»;
с. Новаки Лубенського р-ну: з 1500, приміщення колишньої школи,
церква «Ковчег»;
смт Нові Санжари: з 15-00, вул.
Комсомольська, 21, приміщення
колишньої їдальні фабрики «Полтавчанка»;
с. Оболонь Семенівського р-ну: з
1000, вул. Котляревського, 9А;
с. Олександрівка Гребінківського
р-ну: з 10-00, вул. Леніна, 40, церква
«Ковчег»;
м. Оржиця: з 900, вул. Леніна, 87,
дім молитви;
м. Полтава: з 1000, бульвар Б.
Хмельницького, 19, (Зуп. «Вавілова»),
церква «Нове Життя»;
м. Пирятин: з 900, пл. Борців Революції, 16, церква «Жива Надія»;
cмт Решетилівка: з 1100, вул.
Горького, 105А, дім молитви;
смт Семенівка: з 1300, вул.
Чапаєва, 6, дім молитви;
c. Ульяновка Гребінківського рну:
з 900, церква «Ковчег»;
м. Хорол: з 1300, вул. Крилова, 16,
дім молитви;
смт Чутове: з 10-00, вул.
Комсомольська, 45, церква «Голос
Спасителя»;
м. Чорнухи: з 1000, вул. Сковороди,
11; дім молитви;
смт Шишаки: з 1000, вул.
Корніліча, 27, дім молитви.

Запрошуємо:

БЕРЕЗЕНЬ - КВІТЕНЬ 2011 р., №2

Із записної книжки 83-літнього брата Миколи Новікова (смт. Мостиська, Львівщина).

Історія перша: Чудесне зцілення брата Ярмоли.

Х

очу розповісти про брата Ярмолу зі
слів дочки Назара Лізи Хомичук, що
жила разом із своєю сім’єю в м. Ківерці по
вул. Міцкевича, 21. Я відвідав їх улітку 1975
р.
Брата Ярмолу відразу після війни судили
за проповідь Слова Божого і відправили в
табір на станцію Сухобезводна Горьківської
області. Там трапилося з ним нещастя, коли
він працював біля автомобіля, завантаженого
колодами. Кузов з невідомої причини
відкрився. Колоди висипалися і придавили
брата Ярмолу. У нього був зламаний хребет.
Цілий рік він пролежав у табірній лікарні.
Поліпшення не було. Лікарі зробили висновок,
що він довго не протягне. Начальство
вирішило його відправити помирати додому,
якби
хто знайшовся добровільно його
супроводити. І саме в цей час приїхала в табір
сестра зі Львова провідати свого родича.
Вона погодилася супроводжувати брата, хоч
це було дуже важко для однієї жінки (ще
потрібно було робити пересадку в Москві),
але з Божою допомогою вони добралися до
станції Ківерці восени 1948 р. А брату Ярмолі
було одкровення одразу їхати не додому, а
до брата Назара в село Човниці.
Тоді ще не було колгоспів у тій місцевості.
І селяни платили податок: здавали визначену

кількість зерна, яке привозили своїм
транспортом на станцію. По прибуттю брата
Ярмоли на станцію там було багато фір
з навколишніх селищ. Сестра розшукала
фірмана з села Човниці і попросила відвезти
інваліда до брата Назара. Брат Ярмола не
міг ходити, він міг тільки лежати, коли його
поставлять, він міг декілька хвилин стояти
за допомогою милиць (сидіти не міг). Його
привезли ввечері, погодували й уклали спати.
Вночі брату Назарові було одкровення, що
брата Ярмолу Бог зцілить. Ранком була
загальна молитва. Брат Назар прочитав
Слово Боже з Євангелії від Іоанна, як Христос
зцілив чоловіка, який перебував в недузі 38
років. Брата Ярмолу поставили на милиці і всі
стали молитися. «Під час молитви (розповідає
сестра Ліза) я почула стукіт, відкриваю очі –
бачу: впала одна милиця, потім знову стукіт:
упала друга милиця. Брат уже стояв без
милиць». Потім він вийшов надвір і пройшовся
метрів сто до дороги і знову повернувся до
хати. Молитва в цей час не припинялася, але
вже християни дякували Богові за чудесне
зцілення. Коли скінчилася молитва, усі стали
займатися звичайними справами. Зцілений
брат теж допомагав по господарству. Після
обіду приїхала дружина брата Ярмоли із
сином, їй повідомили, що приїхав її чоловік-

інвалід. Вона була заплаканою, очікувала
побачити його, лежачого, але побачила,
що він не тільки ходить, а й допомагає по
господарству. Вони ще раз віддали славу
Богові, подякували господарів за гостинність
і поїхали додому.
Через кілька днів брат Ярмола пішов
до сільради ставати на облік, а начальство
говорить: «Ми дали тобі десять років, а
пройшло лише півтора року. Як це ти зумів
повернутися так швидко?» Брат розповів,
як він став інвалідом першої групи, як
рік пролежав у табірній лікарні, як його
списали помирати додому, і як його Бог
зцілив. Йому не повірили. Надіслали запит у
Сухобезводну. Звідти надіслали історію його
хвороби. Вони ознайомилися, викликали
Ярмолу і заборонили свідчити про те, що
його Бог зцілив. «А то знову посадимо!»
– суворо попередили. Він їм відповів:
«Це справа ваша, а моя справа –
кожному зустрічному сказати
про велику милість Господа!»
Дякуючи Богу, його більше
не посадили...
(продовження в
наступному
номері)

Дорогі друзі!

Ми маємо унікальну книгу, яку
написав засновник радіопередачі
«Жива Надія» пастор Іван Зінчик.
Назва цієї книги: «Якщо не Бог,
то хто ж?» Це документальна
розповідь Івана Зінчика про своє
життя з дитячих років, про його
шлях до Бога, про те, як Божа
охорона була над ним і в дитинстві,
і в концтаборі Німеччини, скрізь, де
він був, жив і працював. З цієї книги
ви зможете дізнатися не тільки про
життя пастора Івана Зінчика, а й
прочитати неупереджену правдиву
історію життя українського села
першої
половини
двадцятого
століття з вуст очевидця. Так само
ви зможете дізнатися як саме
засновувалася радіопередача «Жива Надія».
Якщо ви бажаєте отримати цю книжку, то напишіть листа на адресу
радіопередачі: Ненсі Іванівна Зінчик, вул. Оніскевича, 3, м. Київ,
03115.
Нам хотілося б прочитати ваші відгуки про радіопередачу, прочитані
книги, касети, що ви отримали з офісу радіопередачі «Жива надія».
Надсилайте нам ваші побажання, зауваження, свідчення.
Якщо Ви бажаєте отримувати газету поштою, то (попередньо!) надішліть
до редакції газети (Андросову Г. М., вул. Колгоспна, 44, м. Миргород,
Полтавська обл., 37600) грошовий електронний переказ (через поштове
відділення), або поштові марки в конверті — для покриття витрат з пересилки
газети. Так само ви можете перерахувати кошти через філію банку
на карткові рахунки: Банк Аваль - картка № 4149 5300 3370 3190;
Приват-Банк - картка № 6762 4620 5305 3135; (обов’язково перевірте, щоб
набраний вами номер картки в банкоматі був на прізвище Андросова).
Ви можете замовити 1 чи декілька екземплярів, або ж посилку 100 чи більше
екз. (вкажіть кількість в графі «поштове повідомлення»). Мінімальна вартість
одного відправлення газети поштою складає 2,00 гр. Ціна відправлення
залежить від ваги листа чи бандеролі. Якщо ви замовляєте декілька сотень
екз. газет, прохання компенсувати витрати з друку газети (в середньому
друк 1 екз. газети кошт. 0-27 гр.)
Так само кожен бажаючий може отримати газету «Жива Надія» в електронному варіанті (починаючи з випуску №1, 2009 р). Якщо Ви хочете отримати
газету на Ваш е-мейл, надішліть листа за адресою: giva.nadiya@gmail.com
УВАГА! Газета «Жива надія» видавалася 6 разів на рік обсягом 4 стор. З
2010 р. газета стала друкуватися обсягом 8 стор. Це в свою чергу збільшило
фінансові витрати з друку та пересилки газети читачам. Хотілося б, щоб у 2011
р. газету «Жива надія» читачі отримали шість разів, але це залежить від наявності
необхідних коштів і матеріалів для друку, отриманих від читачів.
Любі читачі, ця газета друкується лише завдяки Вашим добровільним
пожертвам! Якщо Ви вважаєте, що це видання корисне для читачів,
наближає їх до пізнання Божої правди, то візьміть у цьому служінні
посильну участь своїми коштами, пам’ятаючи слова Євангелії:
«Кожен нехай дає, як постановив у серці своєму, не з жалем і не з
примусу, бо Бог любить того, хто дає охоче» (2 Кор. 9:7).

Християнський магазин «Біблія
поштою в кожен дім» пропонує:

—
книгу
християнської
поезії
(вірші
російською
мовою!) під назвою «Познавая
Безначального!». Тут ви знайдете вірші Любові Ловько,
чудової жінки – матері 10 дітей,
яка змогла вкласти їм у серця
любов до Господа. Сестра
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Люба народилася в 1955 р., в
Криму, увірувала в Бога з юних
років і свідчила про Христа
скрізь, не зважаючи на гоніння
й переслідування. Поезії, що
увійшли до книги, послужать
багатьом християнам на духовне
збудування, підкріплення та
наснагу.
Замовлення надсилайте за
адресою: Бузян Степан, вул.
Оніскевича, 3, м. Київ, 03115,
або за тел.: 067-78-69-642, 097388-43-08.
E-mail: jiva_voda@rambler.ru
Також ви можете замовити
іншу християнську літературу,
аудіо- та відео- продукцію;
Біблії укр. та рос. мовами;
вітальні листівки укр. мовою;
різноманітну сувенірну продукцію, шарфики та газові
хустинки.
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