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НАША ПАСХА–ІСУС ХРИСТОС!

«Чому ви шукаєте Живого серед
мертвих? Його тут немає, Він воскрес!»
– такими словами ангел Господній зустрів
біля гробу Ісусового схвильованих жінок,
котрі прийшли віддати останню шану
своєму Господу.
…Вони бачили, як Його катували
у дворі Пілата, вони слідували за Ним
скорботною дорогою смерті по вузькій
Єрусалимській вуличці, що їхньою мовою
має недвозначну назву – «Via Dolorosa». Ці мужні жінки стояли біля підніжка
хреста, на якому вояки розпинали Ісуса,
вбиваючи товсті цвяхи у руки, руки, які
несли мир і щастя усім знедоленим, у
ноги, які завжди спішили туди, де були
сльози та біль… Вони були там, і не
могли збагнути – за що такі муки Він
терпить? Чому все так несправедливо
закінчується? Зрештою, як людське
серце може вміщати стільки ненависті
до Божого Сина… Вони йшли до саду,
в якому знаходився новий гріб Йосипа з
Ариматеї, котрий поховав у ньому Ісуса. І
вони знали, що через день прийдуть сюди
знову, прийдуть, щоб вилити своє горе
над мертвим тілом любого вчителя. І вони
прийшли… Аж тут – дивне видіння Божої
слави, яка сповістила їм про воскресіння

Ісуса! В це було важко повірити, це було
неможливо усвідомити, але пуста могила
свідкувала про те, що це – ПРАВДА!
З того часу пройшли віки, минули
тисячоліття, але радісна звістка про
воскресіння Ісуса Христа продовжує
турбувати людські серця! З року в рік

християни згадують цю величну подію, яка
потішає кожне серце і свідкує про те, що
наш Бог – Живий! Смерть більше не має
над Ним влади! Ця подія не залишилася
лише надбанням історії. У воскресінні
Ісуса Христа людство має Живу Надію
на прощення та милість від Бога, адже

Своєю смертю Він взяв на Себе наші гріхи
та немочі, Він поніс на Собі наші хвороби
та болі, і ранами Його ми зцілилися! Ісус
названий Божим Агнцем, що взяв на
Себе гріхи всього світу заради того, щоб
звільнити усіх людей від вічної смерті та
муки!
У ці дні багато людей будуть вітати
один
одного
словами:
«Христос
воскрес!»,
взаємно
відповідаючи:
«Воістину воскрес!» Не всі однаково
зустрічають це свято, не всі розуміють
значення цієї величної події, хтось взагалі
не придає цьому значення. Та при всьому
цьому залишається одне питання, яке по
суті є найголовнішим для кожної людини:
«Чи віриш ти у те, що Ісус воскрес? Чи
прийняв ти жертву Його вірою особисто
для себе? Чи готовий ти зустріти Того, Хто
помер, воскрес і знову гряде за вірними
Своїми?»
Нехай твоя душа дасть відповідь на
ці запитання, тому що сьогодні – день
примирення з Богом особисто для тебе!

ІСУС ХРИСТОС ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Василь Медведь,
священнослужитель церкви,
cмт Диканька,
тел. 066-77-24-360.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ХРИСТИЯН РІЗНИХ ДЕНОМІНАЦІЙ
«Пресвятий Мій Отче!
Силою імені Твого, що Ти дав Мені, збережи їх,
щоб були вони єдині, як і ми єдині з Тобою»
(молитва Ісуса. Євангелія від Іоанна, 17:11).

Н

е секрет, що згідно Євангелії ми живемо в останні
часи. І це видно з тих подій, що відбуваються
навколо в світі, точно збуваються пророцтва Ісуса Христа
про наші дні. Україна – держава, яка налічує багато
християнських конфесій.
Нажаль, відносини між ними не завжди є євангельськими. Чи так повинно бути?
Пропонуємо прочитати коротке інтерв’ю на цю тему
з
священнослужителем
Церкви Християн Віри
Євангельської Полтавщини
Бобик Володимиром Михайловичем, який служить в
церкві вже майже 20 років.
— Яке відношення церкви Христової повинне бути
до інших церков, конфесій, віровизнань?
— У стосунках з віруючими інших конфесій, насамперед,
потрібно керуватися Словом Божим. Згідно рекомендацій
Євангелії, я виділив чотири основних пункти таких
відносин, які (упевнений) варто взяти до уваги кожній
християнській громаді:
1) бути в мирі з ними, виявляти до них повагу,
милосердя і любов: «Любіть один одного братньою
любов’ю» (Рим. 12:10), «Отож, пильнуймо про мир, та про
те, що на збудування один одного» (Рим. 14:19);
2) не осуджувати і не лихословити їх, не ворогувати
з ними: «Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і
лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А
ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи
один одному, як і Бог через Христа вам простив» (Єф.
4:31-32);
3) усіх християн, відроджених згори, потрібно
вважати Божими дітьми: «А всім, що Його прийняли, їм
владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення
Його» (Ін. 1:12);
4) бути обережними, спілкуючись з вчителями
єретичних наук: «...що навчав би противників із лагідністю,
чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати...» (2 Тим.
2:25); «Стережіться, щоб вас хто не звів!» (Мт. 24:4).
— Існує думка в деяких окремих релігійних громадах

(так само, як і у окремих християн), що тільки в їхній
церкві істина, якщо хтось не належить до їхньої
церкви, то не спасеться, загине.
— Така позиція сектантська. Будь-яка церква не має
права вето на істину. Істину не можна приватизувати.
Істина – Христос, Слово Боже. І кожна людина може
надбати цю істину (звичайно, якщо вона зробить певні
кроки віри до Господа згідно рекомендацій Євангелії).
Церкві дано повне право (а швидше – це її першочерговий
обов’язок) проповідувати про правду, про Ісуса Христа.
Ап. Павло чітко вказав Тимофієві: «А коли я спізнюся,
то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що
ним є Церква Бога Живого, стовп і підвалина правди»
(1 Тим. 3:15). Коли ж та чи інша церква починає звіщати
людські передання, обряди, традиції, які йдуть в розріз
з вченням Ісуса Христа згідно Євангелії, коли служителі
церкви йдуть на компроміс з гріхом, така громада втрачає
статус глашатая Істини, церкви Бога Живого і стає на шлях
релігійного сектантства.
— Чи дано християнинові право вирішувати, хто
спасенний, а хто ні? Чи можна судити про це?
— Одразу нагадаю слова Христа: «Не судіть, щоб і вас
не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять
і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам»
(Мт. 7:1). Якщо людина судить про іншу, вирішує її долю у
вічності, то наражає себе на небезпеку, що отримає такий
же присуд – тільки вже не від людини, а від Бога. Інше
місце Писання: «Тому не судіть передчасно нічого, аж
поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви
та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала
від Бога» (1 Кор. 4:5).
— На фоні останніх подій у світі ваші побажання
християнам, церквам?
— Ми бачимо які жахливі катаклізми відбуваються
щоденно на земній кулі. Де гарантія, що завтра те чи
інше горе не торкнеться нас? Тому на тлі цих глобальних
подій, по-перше, я хотів би нагадати кожному, хто читає
ці рядки, приділити увагу молитві, тобто спілкуванню з
Господом і звернути увагу на пророцтво Господа Христа
та Апостолів про покаяння. Їхнє служіння розпочиналося
з таких слів: «Покайтеся і віруйте в Євангелію!» (Мр.1:15,
Мт.3:2, Дії, 3:19). Всі грішать і тому кожному необхідно
щиро покаятися перед Ісусом Христом, щоб отримати
виправдання перед святим Богом у вічності. І, подруге, хотів би ще раз наголосити, що християнинові
важливо в усьому керуватися Словом Божим і ретельно
дотримуватися того, що написано в Євангелії: «Оце ж усе,
браття, приклав я до себе й Аполлоса ради вас, щоб від
нас ви навчилися думати не більш, як написано, щоб ви не
чванились один за одним перед іншим» (1 Кор. 4:6).

Так само кожній церкві варто звертати головну увагу
на Слово Боже. Люди, їхня культура, традиції і релігії
змінюються, але Слово Боже незмінне. Апостол Павло
заповідав Тимофію вникати у себе і вчення Ісуса Христа
(1 Тим. 4:16). Ісус так само стверджував: «Дослідітьно Писання....!» (Ін. 5:39). Усі недоречності в церквах
виникають саме від приниження та нехтування Слова
Божого, так само будь-яка церква приречена, якщо в тій
церкві буде принижена особа Ісуса Христа. Ісус Христос –
голова, йому першість і слава в усьому! Амінь.

Тел. В. М. Бобика: 050-160-87-32 або 067-25-97-689.

Землетрус в Японії

Пророцтва Д. Вілкерсона
Передмова редактора: У 90-х роках, коли
мені було 27 років, я прочитав книжечку відомого
американського проповідника Давида Вілкерсона в
м’якій синій обкладинці російською мовою «ВИДЕНИЕ
БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО». Здається через декілька
років було її перевидання. Але пройшов час і якось ці
пророцтва забулися і навіть цю книжечку я не зміг знайти
в своєму домі. Я не звернув би знову особливої уваги на
ці пророцтва, але стався потужний землетрус в Японії.
Один служитель церкви надіслав мені цитату з цієї ж
книги Вілкерсона, де автор пише, що буде нищівний
землетрус в США, а перед цим – в Японії. Я подумав,
що можливо хтось дописав Японію для сенсації, але
мені вдалося знайти текст цього пророцтва, який був
надрукований за 20 років до сьогоднішніх подій в Японії.
І що ж ви думаєте? Все точно...
Сьогодні багато різноманітних «пророцтв» і
лжепророків, які відводять людину від серйозних
роздумів над своїм життям. Тому я піддавав сумніву цю
книжечку вуличного проповідника з Нью-Йорку, але після
двадцяти років пророцтва Вілкерсона почали збуватися
- і досить точно! Це ще раз доводить, що все досить
серйозно і варто не відмахуватися байдуже, а кожному
невідкладно задуматися над своїм життям і якомога
швидше примиритися з Богом згідно рекомендацій Ісуса
Христа і Апостолів – Євангелії (не сучасних релігій,
чи обрядів, чи передань бабусь). Нижче прочитайте
уривок з книги Д. Вілкерсона «Пророцтва…» (Усім
бажаючим можу надіслати повний текст цієї книги
електронною поштою).

Читайте стор. 2
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«Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие…» (2 Тим.
3:1).

«ЖИВА НАДIЯ»
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И БУДЕТ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ…

«Земля сокрушается, земля
распадается, земля сильно потрясена;
шатается земля, как пьяный, и качается,
как колыбель, и беззаконие её тяготеет
на ней; она упадёт, и уже не встанет»
(Исаия, 24:20).

Э

ти пророческие слова были записаны Исаией несколько тысячелетий
назад, но как точно они сбываются в наши
дни! Например, специалисты определили,
что после недавнего землетрясения в
Японии земная ось сместилась на 15-17
см. Я, как христианин, в очередной раз
задаю вопрос: почему люди строят всякие
сложные теории возникновения катастроф,
ищут выход там, где по сути его нет, суетятся, а не обратятся к первоисточнику – Библии, чтобы получить точные
и (главное) правильные ответы?
Причиной бедствий на земле учёные считают всё, что
угодно, только не то, что есть на самом деле истинной
причиной земных катаклизмов. Обратимся к словам
Иисуса Христа, записанные в Евангелиях:
1. «И какой признак Твоего пришествия и кончины
века?» – таков был вопрос учеников. Иисус сказал им
в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо
многие придут под именем Моим, и будут говорить: “Я
Христос”, и многих прельстят. Также услышите о войнах и
о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это ещё не конец: ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и
землетрясения по местам» (Мт. 24:4-7).
2. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах,
не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] быть, – но [это] ещё
не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на
царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады
и смятения. Это – начало болезней» (Мрк.13:8).
3. «И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на
земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и
возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания
[бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные
поколеблются» (Лк. 21:25).
Христос заверяет жителей земли: «Истинно говорю
вам: не прейдёт род сей, как всё это будет; небо и земля
прейдут, но слова Мои не прейдут (т. е. сбудутся!)»
(Лк. 21:33).
Не достанет места, чтобы перечислить (почти ежедневные!) катастрофы, происходящие в той или иной части
мира. Мы уже настолько привыкли к такой информации,
что под впечатлением сегодняшних страшных событий
(например, в Японии) как-то уже забываем, что было не
меньшее бедствие в Аргентине или Чили, Пакистане или
Австралии.
Освежим нашу память: буквально за несколько месяцев
случились: катастрофические наводнения: в Пакистане,
Бразилии, Австралии, Китае, Мексике и др.; сильные
землетрясения в Гаити, Чили, Италии, Турции, Китае,
Индонезии и др.; извержения вулканов в Исландии,
Индонезии, на дальнем Востоке, в Эквадоре и др.; лесные
пожары летом в России, Израиле и др.; аномально жаркая
погода во всём северном полушарии летом и аномально
высокий уровень снегопада зимой. Численность
погибших во время природных катаклизмов в 2010
году превысила 320 000 человек, тогда как в 2009 году

Давид Вилкерсон
«ВИДЕНИЕ»
«Я не проповедую сейчас; я
пророчествую...»

Землетрясение
в США
В не очень отдалённом будущем в Соединённых
Штатах произойдёт самое сильное за всю историю
землетрясение. Близится день, когда в этой стране
средства массовой информации сообщат об ужасной
новости – о самом сильном и разрушительном землетрясении за всю историю. Это сообщение будет причиной широко распространившейся паники и страха.
Все передачи по телевидению будут прерваны, изо дня
в день будут говорить только об этой катастрофе.
Ему будет предшествовать очень сильное землетрясение в Японии. Землетрясение, о котором
я говорю, будет намного сильнее того, которое

число погибших составляло около 15 000 человек.
Наводнения, землетрясения, цунами, извержения
вулканов, лесные пожары… К природным катаклизмам
добавляются факторы непосредственной человеческой
деятельности: войны, связанные с этим голод, нищета,
болезни. И так каждый день…

Где же выход? Что делать?

Группа международных экспертов принимает программу чрезвычайных мер по снижению рисков и негативных
последствий от природных катаклизмов. Из всех пунктов
этой и других программ выхода из кризиса я не прочитал
ни одного предложения, которое бы реально помогло
простому человеку. Ни один эксперт не поставил пункта
в своих программах, который по сути есть главным и
решающим.
Катастрофы, землетрясения и прочие катаклизмы
учёные мужи подводят чисто под физические законы
и успокаивают, что через столько-то лет фаза луны
изменится и всё станет хорошо: можете дальше грешить
и творить беззакония: поклоняться бесам, идолам,
восточным религиям и философиям, мамоне, отвергать
истинного Бога...

Реальный выход предлагает
только Иисус Христос, Евангелие.

Но к величайшему сожалению мир настолько обезумел
в своём неверии и невежестве, что (даже погибая) напрочь
не хочет признать истинного Бога:
«И услышал я другого от жертвенника говорящего:
ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны
суды Твои. Четвёртый Ангел вылил чашу свою на
солнце: и дано было ему жечь людей огнём. И жёг людей
сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть
над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать
Ему славу. Пятый Ангел вылил чашу свою на престол
зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали
языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от
страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах
своих» (Откровение, 16:21). Заметьте: не раскаялись в
грехах, а более того: хулили Бога.

Какой же самый важный
пункт программы спасения
человечества?

Всё очень просто: нужно покаяться в грехах
согласно рекомендации Нового Завета
(Евангелия) и воздать славу истинному Богу.
случилось в Сан-Франциско. Я не совсем уверен, что
будущее землетрясение будет в Калифорнии, но знаю,
что оно будет там, где его меньше всего ожидают, т.е.
совсем не в зоне землетрясений. Мощность его будет
настолько велика, что оно вызовет ещё два больших
землетрясения. Я знаю также, что после этого будет
крупное землетрясение на Алеутских островах, которое тоже повлечёт за собой ряд землетрясений и толчков вдоль западного побережья Соединённых Штатов. Это станет главной темой в США и других странах.
Катастрофа, вызванная землетрясениями, в
предстоящие годы привлечёт внимание людей
всего мира, и сообщения о правительственных
переворотах, войны и экономические кризисы
отодвинутся на задний план. О происшедшем
землетрясении в течении нескольких минут узнают все, и все будут потрясены. В
результате его погибнут тысячи людей,
а убытки будут исчисляться миллионами
долларов. Ежедневно по всему миру будут
передаваться сообщения о продолжающихся
толчках и меньших землетрясениях. Землетрясения станут главной причиной,

Не нужно иметь научные степени, чтобы
сделать прогноз :

А что же будет дальше?

Я не хочу вторить «Русскому радио», что
всё будет хорошо. Увы, хорошо не будет (с
точки зрения ожидания светских людей).
Как-то ужасающе смотрятся на фоне
происходящих бедствий увеселительные
развлечения, наполненные беззаконием и
грехом. Например, бразильские карнавалы,
беснования перед смертью (я бы их так
назвал). СМИ пишут: «Начавшееся в конце
декабря 2010 года сильнейшее наводнение
в Бразилии стало ещё более масштабным
с начала января 2011 года и к 13 января
от этого наводнения и сопутствующих ему
оползней уже погибло более 480 человек,
в зоне затопления оказались крупнейший
город страны Сан Паоло с населением
около 20 миллионов человек, а также регион Серрана,
к северу от Рио-де-Жанейро и город Тересополис».
Жители Бразилии не сделали должных выводов и уже
через месяц ночи напролёт веселятся, как будто не было
никакого горя. Как не вспомнить слова ап. Павла, который
чётко охарактеризовал принцип людей этого грешного
(погибающего) мира: «Станем есть и пить, ибо завтра
умрём!» (1 Кор.15:32). Бедные грешники спешат нажиться,
вовсю упиваясь грехом. «Всё равно завтра все умрём. Так
давайте сегодня оторвёмся по полной!..» – таков девиз
безумцев. Но впереди не конец, а вечность… и что ожидает
таковых «весельчаков»? Вечные муки в аду.
«И град, величиною в талант, пал с неба на людей;
и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва
от него была весьма тяжкая...» (Цитата из Библии,
Откр.16:21).
Я не уверен, что неверующие (светские люди) серьёзно
обратят внимание на слова пророчеств из Библии или на эту
статью, но для верующих в Бога эти события сегодня ещё
одно напоминание о скором пришествии Иисуса Христа.
Когда явно (до одного слова!) сбываются пророчества
из Библии (согласно Ис. 24:20, Мт. 24:4-7, Мрк. 13:8, Лк.
21:33), для верующих звучат набатом слова Господа:
«Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий]
и предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21:36).
Согласно этого пророчества ещё большие бедствия
обрушатся на землю после восхищения церкви. «И
вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и
луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и
силы небесные поколеблются; тогда явится знамение
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся
все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою…» (Матф.24:30).
***
Есть три основные категории людей: одни равнодушны
к вере в Бога, другие скрежещут зубами против верующих
и Господа, третьи – ожидают Иисуса Христа. И ещё есть
группа ищущих истину. Дорогой друг, где ты пребываешь
и в каком состоянии твоя душа? Сегодня есть чудесная
возможность каждому (не смотря на бедствия) обратиться
в покаянии к Спасителю, обрести спасение и жизнь
вечную.
Пётр Украинец.

вызывающей у людей страх и подавленность.
Фактически, будет колебаться вся земля, и будет
много землетрясений по всему миру. Это явление
учёные не смогут объяснить, но это будет сильной
мерой, посредством которой Бог будет совершать
суд и призывать людей к покаянию. Землетрясения
будут происходить неожиданно, так что заранее их
предугадать будет никак невозможно. Все будут
только в страхе и благоговейном ужасе взирать на
проявление в землетрясениях силы Божией.
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Свідчення Данила Федоровича Биць,
в’язня за віру Христову, з розповіді Петра Соловей
(смт. Вишнівець, Тернопільщина).

«ЖИВА НАДIЯ»

В

житті багатьох християн, які живуть поряд з
нами, є чудові приклади вірності Господу. Про
одного такого Божого мужа, Данила Федоровича Биця, я
хочу розповісти, щоб приклад його віри став прикладом
для молодшого і старшого покоління нашого часу.
***
У 1944 році брат Данилко (так його називали в церкві)
за віру в Бога був засуджений до 10 років позбавлення
волі і відбував покарання на станції Сухобезводній
Горьківської області. Лісоповал, важка праця, холод
і голод щодня забирали життя десятків людей. Брат
Данилко розповідав: «Відчуваю, що слабну з кожним
днем і скоро буду помирати. Якщо впаду, сам не встану,
а якщо хтось допоможе піднятися, піду далі. Хоч ледь
дихав, але серце було наповнене радістю Святого Духа.
Дякую Богові, що удостоїв не тільки вірити, а й страждати
за Нього. Вечірньої пори з 6 на 7 листопада я молився на
нарах бараку. Жаль охопив моє серце, коли згадав церкву,
своїх рідних, і я почав сильно плакати. Надію на життя і на
те, що коли-небудь повернуся додому, я втратив. Після
молитви заснув, уві сні мені з’явився муж, лице якого
випромінювало надзвичайну силу, що входила в мене.
Він мені сказав: «Прочитай послання до Єфесян, 3:19-20.
Це написано до тебе, у Бога щодо тебе інші плани, ніж у
людей. Ти ще побачиш своїх дітей, дружину і ще багато
будеш працювати для Господа». Коли я прокинувся, то
щиро дякував Богові за відповідь на мою молитву, і просив
Господа, щоб Він простив мені за те, що я вирішував свою
подальшу долю без Нього. Прочитати те місце з Писання,
про яке говорилося у сні, я не міг, бо не мав Євангелії. Але
як я тішився, що це місце ще з дитинства знав напам’ять.
Вранці на роботу не виганяли, святкували революцію
17-го року. Після сніданку (якщо це можна було назвати
сніданком) усім наказали зібратися біля бараків, бо на
честь свята даватимуть додатковий пайок. Всі, хто ще
мав силу вийти, вийшли. Тисячі голодних людей чекали
на святкову добавку. І от виїхала вантажна машина, у
якій був тюремний повар. Біля машини поставили стіл,
накритий червоною тканиною. Вийшов начальник тюрми
і, на моє велике здивування, поклав на стіл Біблію. Він
привітав усіх зі святом і сказав: «Підходьте по черзі і
беріть або по дві палянички, або на дві години Біблію.
Зробіть свій вибір». Та голод робив своє. Усі швиденько
йшли повз стіл з Біблією, і ніхто не зупинявся, поспішали,
щоб отримати їжу. Та й ніхто не вірив у те, що дадуть на
дві години Біблію читати – це ж тюрма, та й часи були
не ті, що тепер. Я наближався до столу і роздумував, як

правильно вчинити. Віри в те, що дадуть Біблію, я зовсім
не мав. Один голос говорив: «Бери палянички», а другий:
«Бери Біблію». Я вирішив, що дві палянички мені життя
не продовжать, а Біблія – це хліб життя. Я вже без вагань
взяв Біблію. Начальник запитав: «Що, їсти не хочеш, що
береш Біблію?» – «Хочу, – відповів я. – Але для мене
Біблія набагато дорожча за ці палянички». Після таких
слів я чекав відмови, але (на моє велике здивування)
начальник дав мені Біблію і сказав одному з охоронців,
щоб провів мене до кімнати на прохідній. Там було тепло,
я був сам. Я впав на коліна і щиро дякував Богові, що в
моїх руках була Біблія.
Коли я розгорнув її, то побачив у ній 25 карбованців.
Зрозумівши, що це якась пастка, я швиденько пішов
до начальника, який ще був біля столу, і сказав йому,
що знайшов у Біблії гроші, тому прийшов, щоб їх йому
повернути. Начальник поклав руку мені на плече й сказав:
«Даниїле, це тобі за вірність твоєму Господу. Йди читай,
аж поки тебе не покличуть, а гроші – твої».
Повернувшись, я не міг читати. Сльози заливали мої
очі, а серце, сповнене Святого Духа, співало Господу. Я
співав іншими мовами. Швидко проминули дві години.
Ніхто мене не кликав, тому я далі читав і молився. Обід
мені принесли з офіцерської їдальні, таку команду дав
начальник. Помолившись, я так гарно пообідав, що й
вдома в ті часи не всі так обідали. Мене знову ніхто
не кликав. Згодом зайшов начальник і сказав:
«Даниїле, вечерю тобі також принесуть з
офіцерської їдальні. Спати теж будеш тут,
на дивані. В барак підеш аж вранці, коли

КОЖНІЙ ЛЮДИНІ
ПОТРІБЕН ІСУС!

Свідчення Козлова Юрія Олександровича, м. Пирятин, Полтавщина.
ещодавно мені виповнилося 60 років. Більшу навіть скинув сорочку. Наглядачі були здивовані нашою
частину свого життя я змарнував. Зараз я поведінкою. Вони навіть кинулися перевіряти, чи в нас не
немічний, хворий, переніс два інсульти. Це не дивно, бо підключене десь опалення. Нам справді усім стало тепло!
я все життя пиячив і палив цигарки, вів гріховне життя. 36 Запитуємо у віруючого: «Що ти зробив?!» А він каже: «Ви
років провів в ув’язненні.
молилися і я молився. Бог живий! Він відповів на нашу
З дитячих років я причиняв батькам чимало клопоту – молитву, от вам і тепло…».
міліція постійно затримувала мене за крадіжки. Одного
Тоді це явне чудо не наштовхнуло мене до серйозних
дня правоохоронні органи повідомили батьків, що мене роздумів про Бога, мені було не до Бога, я лише був радий,
відправлять в колонію для неповнолітніх. Почувши це, я що зігрівся. Потім мене звільнили. За той час померли мої
втік з дому – сів на товарний потяг і поїхав. Мене зловили і батьки. Я накрав фарби, щоб прибрати на їхніх могилках.
привезли додому. Я вирішив піти в армію, щоб мене, часом, Мене знову спіймали, і знову тюрма… Останній раз я
не вбили. Але мене не взяли до армії через малий зріст. сидів 7 років за те, що вкрав 7 курей. По одному року за
Тоді я, не усвідомлюючи що роблю, обікрав квартиру і курицю. Так я і жив – з в’язниці на волю, а звідти – знову
мені дали термін – 2 роки. Рік я відсидів у Кременчуцькій до в’язниці.
Коли я звільнився останній раз, то жив подібно до
колонії для неповнолітніх, потім мене відправили до
старших в’язнів. Коли ж звільнився, спробував працювати бомжа. Одного разу, блукаючи по місту у пошуках горілки,
на цегляному заводі, але ставився до праці легковажно, зустрів свою знайому. Вона не відвернулася від мене, як
через деякий час знову вчинив злочин. Мені дали більший більшість знайомих, а запросила прийти в зібрання до
церкви. Я погодився. Коли прийшов, підійшов до кафедри,
термін – 5 років. Звільнився і знову термін – 6 років.
Саме у в’язниці я зрозумів, що існує якась вища упав на коліна і почав молитися. Я не вмів молитися, лише
сила. Одного разу мене (і ще шістьох в’язнів) посадили плакав і говорив: «Боже, я такий, який є, прийшов до Тебе.
в ізолятор. Це бетонна камера, температура в якій така Я змарнував усе життя, допоможи мені тепер…». Я довго
ж сама, як надворі. Нам було дуже холодно, бо була так просидів, молячись. Коли піднявся з колін, здивувався,
зима і лютували морози. Наглядачі були одягнені в теплі що протверезів. Я вже був ніби новою людиною. Коли
кожухи і валянки, в той час, як ми були в самих сорочках. проходило богослужіння, я багато плакав і просив у Бога
До нас помістили ще одного чоловіка. Йому дали 10 прощення за свої гріхи. Того ж дня мені запропонували
років за віру в Бога. Нам було байдуже до його віри, в пройти реабілітацію в спеціальному християнському центрі
той час ми мали лише одну проблему – нам було дуже реабілітації, який знаходиться в Семенівському районі.
холодно. Ми запитали у цього віруючого: чи може він як- Зараз я живу в цьому центрі. З упевненістю можу сказати,
небудь вирішити нашу проблему? Він запропонував нам що в моє життя прийшло духовне прозріння. Я був сліпий,
помолитися. Ми не вміли молитися, але цей чоловік сказав, а тепер бачу! Вже минув рік і чотири місяці з того дня, коли
щоб ми говорили хоча б декілька слів: «Боже, ми віримо, мої коліна схилились перед моїм Творцем. Я перестав
що ти є. Допоможи нам, зроби так, щоб нам було тепло». вживати алкоголь та цигарки. Коли я прокидаюсь зранку
Ми так і молились. Раптом одному з нас стало тепло – він – бачу дітей, чую, як співають птахи – всього цього я не
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буде мінятися охорона. Це тобі за вірність. Я люблю тих,
хто береже вірність».
Вранці у мене взяли Біблію й наказали йти до бараку.
Так я два рази смачно поїв, спав на м’якому дивані в теплі,
читав Біблію, молився, співав. Дійсно, Господь зробив
набагато більше, ніж я міг подумати.
В зоні був продовольчий магазин. Хто мав гроші з
в’язнів, той міг щось купити. Але як показати, що в тебе
є гроші? Відразу ж відберуть, ще й поб’ють за те, що
сам не віддав. Віруючих було мало, та й тих розкидали
по різних бараках поміж злочинців. Моє становище було
безвихідним. Маючи гроші, я був голодним, і я знову
почав молитися до Господа: «Невже Ти дав мені ці гроші
для того, щоб їх відібрали, прокурили чи пропили?» Після
молитви прийшла мені одна думка (і я вірю, що вона була
від Господа). Я пішов до продавщиці тюремного магазину і
розказав їй свою проблему. Вона мене уважно вислухала,
спочатку з недовірою, але потім сказала: «Підійдеш
завтра зранку». Вона перевірила, чи справді я сказав їй
правду. Продавщиця взяла в мене гроші і сказала, щоб ні
хліба, ні булочок на ту суму я не брав, а кожного ранку й
вечора приходив пити воду. Біля магазину був кран для
пиття води. Я заходив до магазину, просив кружку, щоб
напитися води. Кружка була для мене завжди напоготові
– вранці і ввечері в ній було по дві столові ложки цукру.
Про це ніхто не здогадувався, бо всі пили воду не від
спраги, а від голоду. Послухавши доброї поради, я почав
відчувати в собі повернення сили. Коли я падав, то вже
сам міг піднятися. З’явилася надія на життя і повернення
додому. А Господь готував мені ще більше, про що я
навіть й здогадатися не міг.
Була осінь 1949 року. Знову в зоні святкували
революцію 17-го. Минув рік з того часу, як я читав Біблію
на прохідній. Мене викликав цей же начальник і сказав:
«Даниїле, я подав прохання у вищі органи влади, щоб
тебе достроково звільнили. Написав про тебе хорошу
характеристику, що ти не ворог народу. Моє прохання
задовольнили. Сьогодні тобі повернуть твою Біблію
назавжди. Збирай свої речі, ти вільна людина, їдь додому.
Свою вірність збережи на все своє життя».
***
Даниїл Федорович нині вже зі своїм Господом, Якого
так любив і служив Йому все своє життя. А ми з вами
ще в дорозі. Нехай приклад цього брата стане живою
проповіддю для нас, хто живе в часи свободи, щоб люди,
які нас оточують, могли побачити в нас живого Ісуса.
Нехай в житті найдорожчим скарбом для нас стане любов
до нашого Господа. Хай віра наша зміцниться, щоб ми
зрозуміли, що останнє слово про нас скаже небо, а
не люди.
З газети «Голос надії», №2, 2005 р., м. Луцьк.

помічав раніше. В реабцентрі ми утримуємо
чимале домашнє господарство, город, де я з
задоволенням працюю. Я пересвідчився, що
з Богом набагато краще жити. Не впевнений,
чи проживу цей новий 2011 рік, здоров’я втрачене,
але я дякую Богові, що не втрачена вічність з Богом.
Я помилуваний Ісусом Христом. У мене не було
майбутнього, а тепер є. Я маю живу надію!
Мені дивно, що я дожив до таких років при моєму
колишньому способі грішного життя. У цьому я вбачаю
велику милість Бога до мене. Я жив, не знав Бога,
але Господь призвав мене до покаяння. І тепер я став
віруючим, християнином. Мені нема чим хвалитися. Я
можу тільки плакати за всі ті змарновані роки, за весь
той біль, що спричиняв ближнім.
Я хотів би звернутися до жителів Пирятина, де я жив,
коли не був у тюрмі: якщо такому, як я, Бог відкрився і
явив милість, невже ви залишитеся осторонь Бога? Може
хто думає, що це тільки мені треба було каятися, бо я
багато нагрішив? Це безперечно так. Але кожна людина
грішна і кожній людині потрібно в покаянні прийти до
Бога. Думаю, що для цього нам і дано Богом це життя.
Безперечно, ви незрівнянно кращі за мене, але й вам
потрібен Ісус.

«ХРИСТИЯНСЬКА СІМ’Я»
ДОВЕРИЕ В БРАКЕ РЕДАКЦІЙНА ПОШТА
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оверие – это
ощущение
полного спокойствия, отсутствие каких-либо сомнений,
абсолютная
естественность в отношениях (без двусмысленности).
Если жена, к примеру,
не имеет доверия к
мужу, их отношения
обречены, и брак находится под угрозой.
Доверие может сформироваться из верности, преданности, открытости друг другу.
Оно возникает, когда во взаимоотношениях
нет хитрости, лицемерия, какой-либо недосказанности, утайки; когда супруги
не скрывают друг от друга свои мысли и
поступки, совершённые ранее или сейчас.
Если муж боится рассказать жене всё
начистоту, ибо знает, что она устроит ему
взбучку или не простит, то он будет скрывать
(к примеру, своё прошлое). Значит, уже
закрадывается обман в отношения. Это как
маленький снежный комок, на который (с
развитием отношений) может накататься
огромный снежный ком, способный, в конце
концов, раздавить нормальную семейную
жизнь. Такой «снежный ком» можно
растопить только любовью: «Я буду любить
свою жену (своего мужа) безо всяких
условностей – не так ли Бог меня полюбил?
А я кто такой, что требую условности? Разве
я значимее Бога?»
Доверие может исчезнуть из-за некоторых
ошибок в отношениях. Например, если
муж позволит себе прилюдно критиковать
жену (или если жена нелестно выскажется
о муже). Это касается также и отношений
с противоположным полом вне брака.
Если муж (жена) может позволить себе
флиртовать на стороне, это послужит
поводом к подозрению, что он (она) может
нарушить верность, а значит доверие
незамедлительно улетучится.
Если жена не доверяет мужу, страдать
будет не только она, но и муж, и дети. Супруги
не смогут иметь нормальных отношений.
Это касается и интимной сферы в жизни
супругов. Жена скажет: «Я тебе не доверяю,
поэтому не могу отдаться тебе полностью».
А это уже нарушение евангельского
постановления о сексуальных отношениях, в
котором говорится, что жена не принадлежит
себе, но мужу: «Муж оказывай жене
должное благорасположение; подобно и
жена мужу. Жена не властна над своим
телом, но муж; равно и муж не властен
над своим телом, но жена» (1 Кор. 7:3-4).
То есть при нарушении доверия супруги
не смогут оказывать друг другу должного
расположения.
Но может быть ещё одна причина утраты
доверия: когда один супруг нарушил
представление о браке другого из супругов.
Например, если мужчина женился, чтобы
законно иметь физическую близость, а
жена – чтобы иметь друга. Всё, нашла коса
на камень! И если жена будет все годы
совместной жизни пытаться переделать
мужа, такой брак недолговечен. Она должна,
наконец, принять мужа без условностей.
Очень важно ещё до вступления в брак
оговорить свои требования к супружеству.
У каждого есть некая культурная и социальная основа, сформированная родителями, окружением. Всё это нужно обязательно учитывать. Если два социума
имеют кардинально противоположные представления о чём-то (о культуре, общении,
этике), в дальнейшем это может привести к
конфликтам. Например, если один на что-то
даже не обратит внимания (ему всё равно),
а другому – хоть сквозь землю провались,
тогда супругам придётся приложить немало
усилий в притирании друг ко другу.
Но вернёмся к вопросу доверия. Что делать,
если оно утеряно? Нужно снова заслужить
его. Для этого важно не допускать в своём
поведении компрометирующих моментов,
чтобы не возникли подозрения или повод к
недоверию. Мы ведь все были грешниками.
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Бог простил нас,
1. Ніколи раніше не подавала подібних ещё больше ослаб, началась интоксикация
и мы пообещали
оголошень і не думала писати, якби мені не организма. Врачи не могли точно поставить
запропонували написати з вашої редакції. диагноз, соответственно он принимал не те
Ему верность, коМені 33 р. Віруюча вісім років, член церкви лекарства. Потом у него якобы обнаружили
торую стараемся
ХВЄ «Нове життя» м. Царичанки. У церкві туберкулёз. Лечили от этого, но начался
соблюдать. Так
проводжу дитяче служіння. Живу з віруючими распад лёгочных полостей правого лёгкого.
и в отношениях
батьками, виховую 13-річну доньку (разом Ему дали II группу инвалидности и выписали
между
супрувідвідуємо церкву). Чоловіка не маю. Хотіла на амбулаторное лечение. Снова ложиться
гами.
Нужно
б, щоб у мене була повноцінна сім’я. І тому в больницу Артур отказался, сказав, что
смотреть вперёд,
бажаю познайомитися з близьким мені по если умрёт, то умрёт, а не хочет терпеть
а не назад. «Кто
духу братом по вірі. Вірю, що й для мене Бог бесполезное лечение. Но какие родители
старое помянет,
приготував сімейне щастя. Женя Литвин, добровольно откажутся что-либо делать для
тому глаз вон», –
Дніпропетровщина. Мій тел.: 097-38-43- спасения своего ребёнка? Я и жена стали
433.
гласит народная пословица. Наверняка
молиться к Богу и у нас появилась надежда.
Я взял направление в Киевский институт
оба супруга были бы полностью
2. Шукаю спілкування з ровесниками. Я Амосова. 14 января 2011 г. его положили
слепыми, если бы эта пословица
вдома одна віруюча і мені через це досить в пульмологическое отделение. С Божьей
действовала в реальности.
сутужно. Мій тел. 098-77-39-516. З любов’ю, помощью ему почти выставили диагноз:
Нужно ли учитывать темперамент
сестра Наталя. Волинь.
врождённый поликистоз лёгких. Он вынужден
будущих супругов? Безусловно. Но,
принимать гормональные препараты. Если
рассматривая пары, замечаешь, что
3. Мне 45 л., вдова, осталась сама с детьми.
Бог не помилует, то – всю оставшуюся жизнь.
Сначала думала, что мне никого не нужно,
обычно сходятся люди с разными,
За всё время его заболевания мы сильно
кроме детей. Но дети выросли, у них свои
неодинаковыми темпераментами. Вот
истощены материально. Я сам – инвалид, жена
интересы. Стараюсь постоянно общаться
тут уж действительно кроется загадка!
– санитарка. Живём с огорода. Зимой топим
с Богом, Он подкрепляет меня. Постоянно
Не иначе как это от Бога. Если муж
дровами, которые собираем в лесопосадке,
слушаю вашу передачу, я выписывала кассеты
энергичный, то жена спокойная, они
уголь не можем позволить купить. Я не прошу
Зинчика, также имею книжечку «Якщо не Бог,
друг друга компенсируют, дополняют.
то хто ж?» Хотела бы найти надёжного друга помощи, сейчас всем трудно. Но бывает так,
А если бы оба были заводными,
– мужчину, с которым мы могли бы вместе что кому-то гораздо труднее. Пусть Бог вас
последствия нетрудно предугадать.
прожить остаток земной жизни. Татьяна, благословит и воздаст во сто крат за ваше
милосердие и любовь к ближнему. Мой
И всё же к достижению гармонии в
Вінничина, мой тел.: +3 8 050 08-12-583.
тел. +3 8 095-08-54-608. Власов Юрий
браке есть только один действенный
4. Мені 24 р. Член церкви «Живого Бога». Витальевич, пер. Первомайский, 10, с.
рецепт: искать помощи у Бога, просить
Волновахский
р-н,
Проживаю з батьками. Маю ІІІ групу інв. з Ново-Игнатовка,
Его преобразовать, во-первых, себя, а
Донецкая обл., 85734.
дитинства.
Я
відкритий
для
спілкування.
потом и супруга. Тогда можно прийти
Бажаю створити сім’ю з віруючою сестрою.
к согласию и развитию правильных
6. Для каждого заключённого общение
На все Божа воля. Анатолій Яковлєв, вул.
семейных отношений. Ну а если ставить
Зелена, 4, с. Коростів, Сколівський р-н, с людьми со свободы – глоток чистого
вопрос ребром: «Я именно так хочу! У
воздуха, осознание себя незабытым, комуЛьвівщина, 82630. Мій тел. 098-45-78-959.
меня вот такие понятия! Ты полностью
то нужным. Ваши письма – это ощущение
5. Нашему меньшему сыну Артуру 20 лет. семьи, осознание милости и любви Божьей.
покорись мне!» – от таких отношений
Он с отличием закончил техникум, хотел Я 12-тый год за решёткой без семьи, родных
не будет никакого толка, одно
поступать в институт. Как мы были рады, что и близких. Тяжело любить зэка, но Господь
расстройство. Такой подход приведёт
хоть один наш сын будет иметь образование. ведь не лицеприятен, Он не разделяет на
не к созиданию, а к разрушению
Но случилась беда. Он с детства был категории людей. Для Бога все одинаковы,
взаимоотношений.
болезненным, осенью 2009 г. был на практике и Христос заповедал любить… Ваша любовь
В последнее время семьи христиан
в карьере, заболел 2-сторонним воспалением к нам, это любовь к Иисусу. Ведь на небесах
тоже нередко распадаются, потому что
лёгких. Начались длительные лечения в мы надеемся быть вместе. Я – да, а вы?
супруги не хотят взаимно покоряться
Донецких клиниках, прошло полгода и его Александр Горелый, ВТ-№1, ДУ, ул.
друг другу, не ищут пути для
состояние не улучшилось. Его организм Островского, 2, г. Винница, 21001.
разрешения проблемы. Детям Божьим
необходимо заведомо отбрасывать
возможность расторжения своего брака,
УВАГА! Дорогі християни, читачі газети «Жива надія»!
поскольку это прямое нарушение заповеди
Иисуса Христа. Конечно, по мирскому
Мені дуже приємно, що ви зацікавлені в регулярному отриманні газети. Так
обычаю, легче устранить проблему, то есть
само багато хто з вас надіслав до редакції адреси ваших знайомих, родичів з
развестись. Но ведь идеальных мужей и жён
проханням надсилати їм газету. До цього часу редакція надсилала на такі адреси
нет, ими становятся!
газети, але отримала декілька листів і телефонних дзвінків з проханням більше
К сожалению, часто супруги упрекают
газету не надсилати. Мені, як редактору, було неприямно вислуховувати докір,
друг друга, и если один спрашивает другого:
мовляв, звідки я взяв адресу і яке мав право без дозволу адресата надсилати
«Ты меня любишь?» – следует ответ: «А за
газету (?). Я розумію ваше велике бажання, щоб ваші друзі, родичі, земляки
что тебя любить?» Если жена не видит, за
увірували в живого Бога, але редакція змушена вивести зі списку декілька таких
что любить мужа, значит, враг заслепил ей
адрес. Краще надсилати газети вашим друзям і родичам особисто вам, щоб
глаза его недостатками, и она находится
уникнути непорозумінь. Потрібну кількість газет редакція по вашому проханню
в положении, которое приведёт её ещё в
вам надішле. Дякую за розуміння.
худшее состояние по отношению к супругу.
Редактор газети «Жива надія».
Нужно немедленно изменить фокус и
перевести взгляд с недостатков мужа на
хотя бы одно из его достоинств.
Бог нас любит просто так, безо всяких
условий. А у нас почему-то в отношении самого
близкого человека (мужа или жены) заповедь
Интернет – журнал для всей семьи
Христа любить друг друга не ставится на
первое место. Мы ищем, кому бы сделать
добро где-то там, далеко, а тех, кто рядом,
Ты мечтаешь о крепкой и счастливой семье?
в упор не видим. «Он мне уже так надоел!»
Ты не знаешь, как справиться с семейными
– иногда подобным образом женщины
отзываются о своих мужьях. Почему же мы
трудностями?
не надоедаем Богу, хотя часто согрешаем,
У тебя возникают вопросы, как лучше
проявляем столько непослушания и неверия?
воспитывать
детей?
Наверняка в разрушении взаимоотТы
желаешь
улучшить взаимоотношения в
ношений виноваты оба супруга. И попытки
восстановить эти отношения часто сводятся
семье?
к нулю. Как поётся в песне Пугачёвой: «Не
Ты жаждешь, чтобы твоя семья была очагом
могу и не хочу!» А надо захотеть. И с Божьей
радости, воодушевления и мира?
помощью это вполне возможно.
Ты ищешь выход из ситуации, которая
Давая напутствия христианам, вступающим
сложилась в твоей семье?
в брак, священникам нужно особое ударение
делать на том, что связующая счастливого
брака – любовь, основанная на доверии,
Мы надеемся, что интернет-журнал «Счастливая семья» даст
верности, преданности: «Я буду верным
тебе исчерпывающие ответы на эти вопросы. На сайте журнала есть
(верной) и преданным (преданной) тебе во
несколько основных разделов: для мужа, для жены, для дедушки и
всём до конца своих дней, буду принадлежать
тебе полностью – и телом, и душой!» Или,
бабушки, о воспитании детей.
точнее, сначала душой, а потом телом. Ибо
Присоединяйся к «Счастливой семье» на сайте:
гармоничные взаимоотношения строятся,
прежде всего, как утверждают специалисты,
на развитии душевных отношений.

«Счастливая семья»
www.happyfamilymag.com
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КАК ПОПАСТЬ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?
И

стинных учеников Иисуса Христа
изначально
интересовал
этот
вопрос. Если человека, утверждающего, что
он христианин, не интересует этот вопрос,
его христианство сомнительно.
Христос привёл множество притч,
разъясняющих каким образом попасть в
Его Царство.
Рассмотрим притчу о десяти девах.
Это часть большого раздела, который
начинается с 24-й главы и заканчивается
последним стихом 25 главы Евангелия от
Матфея.
«Тогда подобно будет Царство Небесное
десяти девам, которые, взяв светильники
свои, вышли навстречу жениху. Из них
пять было мудрых и пять неразумных.
Неразумные, взяв светильники свои, не
взяли с собою масла. Мудрые же, вместе
со светильниками своими, взяли масла
в сосудах своих. И как жених замедлил,
то задремали все и уснули. Но в полночь
раздался крик: вот, жених идёт, выходите
навстречу ему. Тогда встали все девы те и
поправили светильники свои. Неразумные
же сказали мудрым: дайте нам вашего
масла, потому что светильники наши гаснут.
А мудрые отвечали: чтобы не случилось
недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к
продающим и купите себе. Когда же пошли
они покупать, пришёл жених, и готовые

вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и
говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он
же сказал им в ответ: истинно говорю вам:
не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому
что не знаете ни дня, ни часа, в который
приидёт Сын Человеческий» (Мт. 25:1-13).

Выводы из этой притчи:

1. Она предупреждает нас о том, что
некоторые вещи нельзя достать или сделать
в последнюю минуту. Поздно начинать
готовиться к экзамену, когда день экзамена
уже наступил. Поздно человеку начинать
приобретать мастерство или умение, когда
ему уже предложено задание. Также
можно столь долго заниматься разными
делами, что не будет уже времени, чтобы
подготовиться к личной встрече с Богом.
Царство Небесное — это сфера, в
которой признаётся исключительно Божье
правление. Т. е. за чертой смерти уже
невозможно будет что-либо изменить,
поправить.
2. Эта притча предупреждает нас о
том, что есть такие вещи, которые нельзя
занять у других. Неразумные девы не
смогли получить в долг масла, когда оно им
срочно потребовалось. Человек не может
взять взаймы отношение с Богом — эти
отношения он должен иметь сам. Человек

не может взять взаймы характер Христа
— он должен иметь его сам. Мы не можем
всё время жить за счёт духовного капитала,
накопленного другими. Некоторые вещи мы
должны добыть сами, потому что их нельзя
занять у других.
Каждый человек несёт ответственность
за своё духовное состояние. Духовную
готовность нельзя передать от одного
другому. Невозможно получить спасение
(войти на брачный пир) за счёт веры
другого человека — нужно иметь свою
веру, свой сосуд, наполненный маслом.
Мы не знаем дня и часа, когда Господь
явится и должны быть приготовленными к
Его приходу всегда. Главная идея притчи
— наша готовность к встрече с Иисусом
Христом. В поучении о бодрствовании
на первое место поставлена наша личная
жизнь. Мы должны хранить личную чистоту,
верность, честь и праведность перед Богом.
Мы должны проявлять любовь к другим
людям и к Иисусу. Мы должны молиться,
изучать Священное Писание, мы должны
родиться заново и преисполниться Святого
Духа. Всё это часть того, что нам надлежит
делать, ожидая пришествия Иисуса Христа
(жениха).
Иисус говорит, что невозможно в
ответственный момент позаимствовать
откуда-то личную нравственность. Никто

не может разделить с кем-то честь или
бесчестие; никто не может разделить своё
спасение или крещение.
Господь говорит нам: бодрствуйте!

Будь готов ко встрече со своим
грядущим Господом!

Таков смысл притчи о десяти девах.
Частково використаний матеріал з
інтернет-статті: http://www.ucheniki.
net.ua/voskresnie-propovedi/pritcha-odesyati-devach

ЗАСТОРОГА СПОГАДУЙ МИЛОСТІ ГОСПОДНІ
від

ЛЖЕРЕЛІГІЙ
«І яка буде ознака приходу Твого й кінця віку?» —
таке запитання поставили учні своєму вчителю Ісусу Христу
(Євангелія від Матвія, 24 розділ). Христос дав відповідь і
докладно охарактеризував ознаки свого другого пришестя
на цю землю. Судячи з подій, що щодня відбуваються нині
на землі, ми з упевненістю можемо сказати (процитувавши
слова Господа), що Його прихід «близько, під дверима!»
(Мт. 24:33). Христос, знаючи крайню зіпсованість і цікавість
(любопытство – рос.) людської природи, не повідомив
точну дату кінця віку, а повідомив лише ознаки. На цьому
грає диявол і в ці дні особливо старається, щоб нівелювати
відношення грішної людини до застереження Христа і
повідомляє через духовно хворих людей чи через секти
чергову дату кінця світу. Відповідаючи на питання учнів про
«кінець віку», Ісус у першу чергу вказав на це, тобто, що
з’явиться безліч лжехристів, лжерелігій, які зваблюватимуть
простодушних: «Ісус же промовив у відповідь їм:
Стережіться, щоб вас хто не звів! Бо багато хто прийде
в Ім’я Моє, кажучи: Я Христос. І зведуть багатьох»
(Мт. 24:4-5). Є люди, що доходять і до такої крайності, які
стверджують, що саме вони христи, спасителі світу, але
здебільшого, ці «багато хто» зухвало стверджують, що
тільки вони абсолютні носії істини. «Якщо ти не з нами
– ти загинеш!» — приблизно так залякують сектанти
зацікавлених слухачів.
Ціль ворога — відвести людей від Євангелії, віри в
Слово Боже. А Христос сказав: «Істинно кажу вам: не
перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля
проминеться, але не минуться слова Мої! (тобто
збудуться!)» (Мт. 24:34-35). Диявол слова Христа хоче
перетворити в черговий жарт (фарс), що вони не збудуться.
Якщо хтось вкотре стверджує про дату кінця світу, нехай це
послужить чітким застереженням про духовну оману даного
інформатора чи групи,
яка стверджує, що тільки
вона знає істину і тільки
вона має право вето на
цю істину. Ні в якому
разі не варто вестися на
їхні умовляння відвідати
їхні збори чи пропозицію
відвідати ваш дім з
наміром вивчення їхньої
літератури.
Петро Українець.

«Буду згадувати ласки Господні,
Господні хвали за все те, що
вчинив нам Господь!» (Іс. 63:7)

М

ені 72 роки, прожив довге й
важке життя. Народився
в Обухові під Києвом. Жили бідно,
пережили війну, післявоєнний голод.
З дитинства моя мама розповідала
мені про Бога, навчила молитві «Отче
наш». Пам’ятаю, як ми, діти, ставали
ввечері на коліна біля лавки і разом
промовляли цю молитву. Пригадуючи
прожиті роки, аналізуючи всі події,
можу з упевненістю сказати, що Бог
неодноразово оберігав мене від
наглої смерті, від небезпек. Пам’ятаю,
як в юначому віці захворів і змушений
був взимку йти пішки декілька
кілометрів додому, втомившись, сів
біля телеграфного стовпа відпочити.
Мені стало тепло і вже не хотілося
вставати… Мене розбудив Господь, я
встав і знову пішов.
Сатана хотів забрати моє життя, але
у Бога на моє життя були інакші плани, які здійснюються по сьогоднішній
день. Хоч я жив в суворий час атеїзму, але часто звертався до Бога
в дитячій молитві, і Бог допомагав
мені. Я не читав Біблії, тому вірив посвоєму, не розуміючи хто такий Бог.
Після закінчення школи працював
різноробочим, потім кочегаром,
потім ливарником на заводі у Києві.
А потім поступив до педагогічного
інституту, який закінчив з відзнакою.
Працював у школі-інтернаті з дітьми,
які мали вади мови і опорно-рухового
апарату. Потім працював в науководослідному інституті педагогіки,
захистив
дисертацію,
отримав

ХРИСТИЯНСЬКІ
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ
ЦЕНТРИ
Вінниця, вул. К. Маркса, 46.
РЦ «Агапе», (чол. та жін. від.), кер.
Петро Євтушик, тел. 0432-271015,
0432-351667.
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
Шереміїв, тел.: 050-144-80-48.

диплом старшого науковця, звання
ветерана праці, відмінника освіти… Я
не хочу перераховувати всіх регалій,
бо всі ці звання та дипломи не варті
одного неписаного диплому –
звання християнина. Можу й до себе
прилучити слова апостола Павла:
«Тож усе я вважаю за втрату ради
переважного пізнання Христа
Ісуса, мого Господа, що я ради
Нього відмовився всього, і вважаю
все за сміття, щоб придбати
Христа!» (Филип’ян, 3:8).
Усе життя, з дитячих років,
Господь кликав мене. На все життя я
запам’ятав сон, коли мені приснився
Господь Ісус (упевнений, що то був
саме Христос), як Він простягнув до
мене руки і сказав: «Іди до Мене!»
Вдячний Богові, що зміг відгукнутися
на Його поклик, моє серце за роки
атеїзму не стало кам’яним. Коли у
1993 році я почув живу проповідь
Євангелії, моє серце стрепенулося,
воно давно чекало цю Добру Новину,
і я щиро покаявся у своєму невіданні,
що багато років фактично жив, як
більшість людей, був маловірним, не
служив Богові, а служив партії СРСР.
А Бог і тоді не залишав мене Своїми
милостями! А зараз особливо не
залишає, коли я вже пізнав Господа.
Нещодавно я відвідав свого знайомого, щоб йому засвідчити, що є
живий Бог на Небі. Він саме намагався
відірвати замок в погрібнику, але у
нього нічого не виходило. В цей час
він дуже лаявся поганими словами,
клянучи цей замок, що зламався і не
хотів відкриватися. Я його заспокоїв,
пояснив, що можливо замок тому й не
відкривається, що він так брутально

свариться. Я при ньому помолився,
попросив допомоги у Бога, взяв
ключ у господаря і майже без зусиль
відкрив той замок. Господар здивувався і коли ми зайшли до хати,
він раптом пригадав минувшину, як
біля нього впала міна, випущена з
німецького міномету, він хоч вважав
себе невіруючим, але в ту мить відчайдушно кликав до Бога, і міна не
розірвалася.
Хотів би звернутися до читачів:
скільки раз нас Господь оберігав на
наших дорогах життя! Якщо серйозно
подумати про прожиті роки, то хто,
як не Бог, нас зберіг (і зберігає) від
наглої смерті? А ми забуваємо навіть
подякувати Богові…
Нещодавно я перетрудився на
городі, мені стало дуже зле, ноги
відмовилися ходити, мене поклали до
лікарні. Я просив дружину передати
церкві, щоб віруючі молилися за моє
оздоровлення. Наступного дня я був
повністю здоровим. Слава Богу! Зі
мною в палаті було восьмеро хворих,
усім їм я свідчив про живого Бога,
Який вчасно відповідає на молитви
дітей Своїх.
Я регулярно відвідую дім молитви,
співаю в церковному хорі, пішу вірші
для слави Божої, роблю переклади.
Видав дев’ять поетичних збірок, член
спілки християнських письменників
України. За все слава Богові! «Це
милість Господня, що ми не
погинули, бо не закінчилось Його
милосердя, оновлюється воно
кожного ранку, велика бо вірність
Твоя!» (Плач Ієремії, 3:22).
Михайло Минович Михайлюк,
с. Червона Мотовилівка,
Фастівський р-н, Київщина.

Житомир, жіночий реабілітаційний центр «Свобода», дир. Катерина Костянтинівна Розора, тел.:
050-355-50-94.
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.
Кіровоградщина, м. Олександрія,
РЦ «Ковчег» (чол. та жін. від.), кер.
Андрій Кривулько, тел. 05235-51991,
05235-25387.
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.
Луганськ, кер. Павло Вікторович
Марченко, тел.: 050-818-62-83.
Миколаїв, кер. Віктор Вікторович
Нікітін, тел.: 050-238-71-38.
Полтава, кер. Сергій Осадчук,
тел. 050-634-47-83.
Сумщина, м. Шостка, кер. Дмитро
Дахненко, тел.: 067-607-72-11.
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.
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ВОЛЯ БОЖА У МОЄМУ ЖИТТІ

Свідчення Валерія Шмідта, cмт Оржиця, Полтавщина. Тел. 050-69-10-677.

ДИТИНСТВО

Мені 36 років. Народився в Кам’янці,
Чернівецької обл. в сім’ї віруючих батьків.
З дитинства був навчений Слову Божому,
молитві. Я бачив практичну дію сили Божої в
житті християнина. Моя мама часто хворіла,
йдучи зі школи я не був впевнений, що
вона вдома, а не в лікарні. У неї вроджена
вада серця. Багато разів, коли вона була
в критичному стані, я бачив як віруючі
молилися і я був свідком, як хвороба
відступала і мама вставала. Одного разу
батько був на роботі, ми, діти, зголодніли
і стали просити в матері їсти, а вона
каже, що не має сили щось приготувати.
Вона порадила нам молитися. Коли ми
помолилися, то вона встала. Моя мама мала
справжній подвиг віри й щодо народження
дітей. Нас у сім’ї семеро хлопців й одна
дівчина. Лікарі казали, що їй не можна
було народжувати, але вона мала особисте
відкриття від Бога і народжувала.
У моєму житті був час випробування. Я
не хотів бути таким як всі, жити й вірити,
як всі. Я особисто хотів бачити силу Божу,
хотів практично використовувати свою віру
в Бога. Я шукав чогось особливого від Бога.
Моє становлення членства в церкві не було
водночас, а займало великий проміжок
часу, часу особистого богошукання.

СЛУЖБА В АРМІЇ

Постало переді мною питання йти до
армії, то я мав можливість не піти, але не
хотів йти на жоден компроміс з совістю,
бажав, щоб все було чесно. Тоді ще
альтернативна служба не була поширена, і
я виявив бажання йти на звичайну службу.
Я розумів, що в армії зможу побачити діючу
силу Божу на практиці. Практична сутність
Євангелії виявляється саме в таких тяжких
обставинах, де відсіюється усяка зовнішня
показна релігійність. Ще до армії я прийняв
водне хрещення, хоч була заведена в
багатьох церквах практика приймати
хрещення після армії. Я не хотів так, як всі.
Я вважав, що коли прийму водне хрещення,
це поставить мене перед фактом більшої
відповідальності за свої вчинки вдалині
від церкви та батьків, я не даватиму собі
слабини. Тим самим я «спалював за собою
мости».
Я бачив майбутню службу таким чином,
що буду (крім основних обов’язків по
службі) проповідувати Євангелію і мене
сприймуть. Я хотів побачити, як люди будуть
каятися і приходити до Бога через мою

я пішов по шляху заробітчанина, ясно,
що вже не могло бути б мови про працю
місіонера. Я навіть казав Богові, що буду
жертвувати на місіонерську працю, тільки
б моя совість мене не турбувала щодо
особистого місіонерства. Саме тоді я
планував одружитися, і в мої плани на той
момент ніяк не входила праця місіонера.

АВАРІЯ

Родина Шмідтів на Полтавщині. Валерій Шмідт - перший зліва.
проповідь. Коли сказав про це земляку, що
саме повернувся з армії, то він засміявся і
сказав, що я далекий від розуміння реалій
життя в армії. Мене переконували, що в
Радянській армії служити Богу неможливо.
Я хотів довести, що це не так.
Справді, не було так, як я спочатку думав
собі, але я намагався служити Богу і в армії.
Я постійно молився, прилюдно дякував
Богові за їжу. Ще на шляху до частини з
іншими призовниками ми розмірковували,
хто ким буде, то я казав, що у мене буде
найкраще місце в частині. Це не була моя
самовпевненість, я мав відкриття від Бога.
Хоч я прийшов на службу в армію, але
відмовився приймати присягу, цим самим
наражаючи себе на більші труднощі. Але
не приймав присяги свідомо, вважаючи
такий крок порушенням своїх релігійних
переконань. Я вважав, що можу служити
успішно в армії й без прийняття присяги.
Коли начальство вирішувало мою подальшу
долю, то один командир сказав, що він
раніше мав справу з віруючими, то вони
– відповідальні люди, і мене поставили
служити поваром. Я щиро дякував Богу за
таку чудову посаду. У мене була окрема

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ

Молитва Богові, вимовлена людиною, що усвідомила свою потребу в Спасителі
Ісусі Христі і прощенні вчинених гріхів, називається молитвою покаяння. Ця
молитва сама по собі не може привести до спасіння, а тільки щире каяття, розуміння своєї
гріховності і потреби в спасінні. Тобто, якщо просто повторювати (читати слова молитви),
не усвідомлюючи прочитаного, то така «молитва» не є молитвою вгодною Богові.
Головним аспектом молитви покаяння є усвідомлення нашої гріховності. Текст з
Біблії говорить так: «Немає праведного жодного!» (Римлян, 3:10). У Біблії чітко
стверджується, що всі ми згрішили. Усі ми – грішники, що мають потребу в милосерді
і прощенні Божому (Титу, 3:57), тому що через наш гріх ми заслужили вічне покарання
(Матвія, 25:46). Таким чином, молитва покаяння – це благання до Бога про помилування
замість належного справедливого покарання.
Вимовляючи молитву покаяння, ми повідомляємо Богові, що довіряємося Ісусу Христу
як своєму Спасителю. Для спасіння не потрібні якісь «магічні» слова. Тільки через віру
в смерть і воскресіння Ісуса ми одержуємо спасіння! Якщо Ви розумієте, що згрішили і
відчуваєте необхідність у спасінні і прощенні гріхів через Ісуса Христа, то Вам допоможе
наступна молитва покаяння, словами якої Ви можете звернутися до Господа:
«Отче Небесний! В ім’я Ісуса Христа, Сина Божого, я приходжу до Тебе в молитві,
усвідомлюючи всю свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш
кожного, хто приходить до Тебе. Господи, будь милостивий нині до мене і прости
всі мої гріхи. Я вірю, що Ти залишив Небо і прийшов на
цю грішну землю, щоб померти й за мої гріхи. Я приймаю
Тебе усім своїм серцем. Ісус Христос, Ти – мій Господь і
Спаситель! Візьми моє життя у Свої руки і благослови його.
Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати цілком
Тобі, Ісусе! Увійди в моє серце Духом Святим, очисти мене
від усякого гріха. Будь моїм Спасителем і єдиним Пастирем.
Керуй надалі моїм життям.
Боже, я дякую Тобі за те, що почув мою молитву і прийняв
мене нині. В ім’я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь».

комірчина, де я мав змогу молитися,
читати Біблію. Я бачив Божу силу і владу.
Всі в полку знали, що є такий Шмідт, який
відмовився від присяги і його не засудили, а
залишили в частині.
Багатьом я свідчив про Ісуса Христа. До
кінця моєї служби троє осіб прийняли водне
хрещення. Моєї заслуги в тім нема, але я їм
свідчив про Ісуса Христа.
Як висновок скажу, що в армії було моє
перше практичне духовне хрещення.

ПОЧАТОК МІСІОНЕРСТВА
Коли я був в армії, з нашої церкви в Кам’янці група місіонерів поїхала в Удмуртію
і там завдяки їхній праці утворилася
євангельська церква. Я так само мав намір
поїхати кудись на місію. Потім Іван Зінчик
(відомий християнський радіопроповідник)
запросив мого брата Леоніда Загарюка
на Полтавщину. Першою, замість мене,
поїхала туди з ним моя мама з наміром, що я
повернуся і стану замість неї. Я точно знаю,
що в молитовному записнику Івана Зінчика
було й моє прізвище. Нажаль, я ніколи з
ним не мав особистої зустрічі.
Після служби в армії я вперше поїхав до
Удмуртії, але не доїхав, повернувся назад з
Москви. Потім я все ж поїхав на Полтавщину
(міста Пирятин і Чорнухи). Я не планував,
що залишуся там на постійно. Я побачив,
що життя місіонера є досить тяжким, ти
залежиш від багатьох обставин, а я прагнув
до незалежності. Усілякі поради (навіть
добрі) сприймав, як провокацію.
Був період часу, коли Бог від мене чекав,
щоб я був саме на Полтавщині. Я це чітко
зрозумів, але не погоджувався з Богом,
бо вважав себе нездатним бути спосібним
місіонером-проповідником,
служителем
церкви. Я час від часу для спокою совісті,
заробивши кошти на дорогу, збирав
євангелізаційну групу з нашої церкви і
бусом приїжджав на Полтавщину провадити
богослужбові заходи.
Одного разу при такій поїздці місцевий
служитель з Лубнів запропонував нам
приїхати в Оржицю. Мені не сподобалися
відвідини цього містечка, бо була відчутна
тяжка духовна атмосфера. Але саме
тоді я ще раз відчув голос Божий: «Чи ти
будеш на Полтавщині?» Я сказав, що не
можу пообіцяти: «Господи, Ти знаєш –
чому». Я боявся обіцяти Богові, тому що
бачив скільки людей обіцяють, але потім
здаються, не залишаються місіонерами. Я
не хотів поповнити число таких. Тому й не
погоджувався. Я хотів бути в волі Божій, і в
той же час не бачив виходу, як це зробити.
Перед цим у мене вже були налагоджені
стосунки для бізнесу в Германії. Якби

Саме тоді по дорозі з Оржиці пізно
ввечері трапилася досить неприємна
пригода, яка сприяла тому, що я залишився
саме в Оржиці. Ми побачили в світлі фар
жінку, що лежала на дорозі. Я зупинився і
підійшов до неї, і в цей момент зустрічний
автомобіль на величезній швидкості збив
мене і ту жінку. Боже чудо, що я взагалі
залишився живим! Крім багатьох травм, я
мав тяжкий відкритий перелом ноги. Майже
рік проходив інтенсивне лікування. Мене
збив місцевий кримінальний авторитет,
який прийшов до мене в лікарню і поставив
умову, щоб я збирав речі і тихенько їхав
до себе додому, не піднімаючи шуму. Я не
осуджую того чоловіка, Бог йому суддя.
Але це вже було проти моєї совісті.
Я розумію відносно мого життя, що та
аварія – це був пункт моєї зупинки. І от,
лежачи в лікарні, Бог знову почав конкретно
говорити до мене. На той момент я побачив,
що я блокував своє серце для прийняття
Божої волі. Я покаявся і пообіцяв служити
Богові згідно Його волі. Коли ж зрозумів,
що пунктом мого місіонерства буде Оржиця
(яка спочатку так мені не сподобалася),
у мене в серці знову почалася внутрішня
боротьба, але врешті мусив погодитися.

ОРЖИЦЯ СТАЛА РІДНОЮ
ДОМІВКОЮ

На сьогодні я живу з сім’єю в Оржиці, так
само на Полтавщину переїхали мої батьки
і четверо рідних братів. По суті з одним
наміром – послужити для Господа. Це вже
інше свідчення Божої слави – як мої батьки
погодилися в поважному віці приїхати на
нове, необжите місце. По світським міркам
в тім, що ми приїхали сюди, нема ніякої
логіки, незрівнянно краще матеріально
влаштоване життя було у нас на Буковині,
але ми наперед поставили виконання
Божої волі. Господь бажає спасати жителів
Полтавщини для Свого Царства. Місцеві
люди не можуть повірити в головну причину
моєї присутності на Полтавщині, вбачаючи
в цьому якийсь матеріальний зиск. Зиск є,
але в розрізі Небесного Царства! Я дякую
Богові, що Він вибрав для цього й мене.
Донині Бог шліфує мене і робить здатним
(саме завдяки труднощам) приносити
добрі плоди для Божої слави. Ми
спільними зусиллями купили будівлю, яку
реставрували під дім молитви, богослужіння
відвідують шістдесят осіб. Крім Оржиці, ми
провадимо значну євангелізаційну працю
ще в декількох селах району. Вже є місцеві
віруючі брати, які так само вливаються в
працю на Полтавській Божій ниві. Так само
тут на місці ми працюємо своїми руками,
маємо конкурентноспроможну будівельну
бригаду.
З упевненістю скажу, що без євангельської просвіти, без прийняття Ісуса
Христа, без живої віри в Бога життя людини
є нещасним і темним. Кожна людина має
всередині душі те, що дає їй гармонію життя,
ця гармонія досягається лише в особистому
виконанні волі Божої, підпорядкуванню
свого життя волі Господа. Може пройти
життя, і людина багато чого досягне, але не
матиме повноти внутрішнього задоволення,
гармонії душі, якщо вона не виконувала
волю Божу. Скільки мого життя, я буду
служити Богу і ближньому! Я готовий їхати
на нове необжите місце, якщо мені про це
скаже Господь, їхати туди, де мене хоче
бачити Бог. На даному етапі мого життя –
це жителі Полтавщини.
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НЕ ХЛІБОМ ОДНИМ БУДЕ ЖИТИ ЛЮДИНА, А СЛОВОМ БОЖИМ!

Я

народилася в сім’ї традиційних православних
християн. Ми Біблії не читали і ніхто нам не
говорив про Бога. Раз на рік, на Пасху, ми відвідували
церкву, цілу ніч відстоювали. Вітали один одного:
«Христос воскрес!» Чули у відповідь: «Воістину
воскрес!» Але що б це мало означати – ми не знали, і
священик у церкві так само нам не роз’яснював про це.
Так і проходило моє життя: в роботі, сімейних турботах,
хворобах. Не вчулася, коли й п’ятий десяток розміняла.
Одного разу приїхав син сусіда в гості з міста і
привіз брошурку «Хто такий істинний християнин?» Я
уважно прочитала і зрозуміла, що мені дуже далеко до
справжнього християнства. Особливо мене вразили слова
з Євангелії (яку саме тоді стала читати): «Кожен, хто
робить переступ та не перебуває в науці Христовій,
той Бога не має» (2Ін.1:9). Мені стало соромно за
своє невігластво, свої гріхи, я відчула себе заблукалою
вівцею. Тоді ми з сусідкою покаялися у своїх гріхах, як

уміли. Ми щодня з нею стали молитися і просити Бога,
щоб Він поселився в наших серцях. Ми прочитали про
доброго Пастиря Ісуса Христа (Ін. 10:11) і стали просити,
щоб Господь зробив нас вівцями, слухняними Його
волі. Христос сказав про Своїх овець: «Мого голосу
слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за Мною слідком
вони йдуть» (Ін. 10:3-4).
Ось так, помалу, я стала пізнавати волю Господню
для мого життя. Уже 22-й рік, як я стала дитям Божим.
Читаючи Слово Боже, я прагну тепер жити по ньому, так,
як написано в Євангелії. Свята Євангелія стала для мене
найвищим авторитетом. Я на собі відчула слова Христа:
«Не хлібом самим буде жити людина, але кожним
Словом Божим!» (Лк. 4:4). Значне духовне підкріплення
я отримала також й через радіопередачу «Жива надія»,
яку вів наш старший брат Іван Зінчик, а в останні десять
років – і через газету «Жива надія».
У мене з’явилося велике бажання іншим людям

свідчити про живого Бога. Та люди в нашому селі не
хотіли мене слухати, бо тоді ж треба каятися в гріхах і
більше не грішити, а так жити ніхто не хотів. Одного разу
я так засумувала через це і сказала Богові, що більше не
буду говорити іншим про Нього, бо люди не хочуть мене
слухати. Але, як грім серед ясного неба, в серці своїм
почула слова: «Говори і не змовкай!» Тому до цього дня
я намагаюся при нагоді кожному сказати про Бога.
О, як наш Господь бажає, щоб люди покаялися,
відвернулися від своїх гріхів і спаслися! Тільки багато
людей не розуміють, що потрібно їм для життя з
подостатком. Не в матеріальному достатку щастя,
а в сповненні Духом Святим, житті по волі Божій. Я
молюся і прошу Бога, щоб відкрився моїм односельцям
і благословив їх.
Тамара Яківна Махно, Кобеляцький р-н,
Полтавщина.

С БОГОМ ВОЗМОЖНО НЕВОЗМОЖНОЕ!
В

есть о живом Боге я впервые
услышала
от
своей
одноклассницы, которую у нас в
школе все называли баптисткой. Она
рассказывала мне об Иисусе Христе, пела
христианские песни. Мне было интересно
её послушать, но сама становиться
верующей, как она, я не собиралась. Но
однажды я посетила церковь, которую
посещала моя одноклассница. Там меня
поразила искренность и бескорыстность
в отношениях между верующими. Я испытала на себе жестокость в отношениях
между людьми в этом мире, поэтому для
меня было открытием, что могут быть
другие – неподдельные отношения, без
лицемерия и лжи. У меня с детства был
физический дефект, я сильно заикалась,
чувствовала себя неполноценной, в школе
меня дразнили и насмехались. Я часто
плакала от обиды. Я спрашивала Бога:

почему я не такая, как все? За что мне
такие насмешки?
В то время моя мама, пройдя
через несколько церквей различных
деноминаций, всё же нашла ту церковь,
где (считала) проповедуется истина
Божья. Я стала с ней посещать эту церковь
и покаялась в своих грехах, в том, что
упрекала Бога, обижалась, обманывала.
Я также просила Бога исцелить меня
от заикания. Я хотела славить Бога в
стихах и песнях, как другие молодые
люди, которых я видела в церкви.
Делала несколько попыток рассказать
стихотворение, но не могла вымолвить
и слова. Потом я оставила эту затею,
посчитав, что это не для меня. Но Дух
Святой меня обличил, чтобы я покаялась
в том, что перестала учить стихи и сделала
ещё одну попытку. Несмотря на сильные
сомнения, я попросила у Бога помощи, и

ШЛЯХ ДО ВОСКРЕСІННЯ

Я

жила в цьому світі за
звичаєм мирських людей. Уперше стала шукати Бога і звертатися
до Нього в молитві, коли
мого сина направили
до
Афганістану.
Я
зрозуміла, що тільки
Бог може зберегти його
життя. І він повернувся
додому живим! Слава
Господу! Я стала відвідувати православну церкву, ретельно дотримувалася всіх її обрядів.
Удома всі стіни були в іконах. Вважала,
що в такий спосіб я захищена від
пристріту і всякого зла. Але потім я ледь
не померла, перенесла безліч страждань
і мучень, ніяка «свята» вода й ікони мені
не допомогли. Я стала задумуватися,
де ж істина? Стала читати Євангеліє і
зрозуміла, що не в церковних обрядах
захист від зла, а в Слові Божому.
Одного разу, на дачі, я упала зі сходів,
та так сильно, що була без свідомості.
Сусіди викликали «швидку». Вже був
пізній вечір, вихідний день, потрібного
лікаря не було, рентген несправний.
Добре, що моя невістка Катя була біля
мене і колола мені знеболюючі ліки.
На той момент мій син і невістка були
уже віруючими. Її батьки – теж. У їхній
церкві «Благодать» саме тоді була нічна
молитва, і вони всі ревно молилися за
мене. Уже через день я своїми ногами
пішла додому. Слава Господу! Коли
мене відвідав мій сват, він подивився на
мене і запитав: «Ну що, тепер віриш, що є
живий Бог?» Так, відповіла, тепер вірю!

Коли ми поїхали
з чоловіком поздоровити свата з його
п’ятдесятиріччям,
він саме був на богослужінні в церкві «Жива надія». І ми поїхали
на те зібрання. Після
проповіді служителя
церкви був заклик
до покаяння, я і
ще чотири душі зі
мною покаялися й
обіцяли служити Богу.
Потім я вступила в
Завіт з Богом через
водне хрещення. Ніколи не забуду тієї
внутрішньої радості, що відчувала в ті
дні у своєму серці. Ісус Христос воскрес
у моєму житті!
Не відразу я стала слухняною
Богові, ще багато разів Господь
через різні обставини в моєму житті
видаляв мою упертість, норовистість і
самовпевненість, робив мене м’якою
і смиренною, слухняною Його волі.
Господь наповнив моє серце любов’ю
до людей, служителів церкви, чоловіка.
Мені 59 років, а Господь продовжує
трудитися наді мною, Він навчає мене,
як треба свято жити в цьому світі і
бути прикладом для інших. Як жінка,
особливо хочу звернутися до сестер:
давайте будемо світильниками Божими
на будь-якому місці! І внутрішньо і ззовні
будемо богобоязливими християнками!
Будемо нині одягненими в чистоту та
святість, щоб у день суду не виявитися
нам оголеними перед Господом.
Лідія Шевченко, вул. Радянська, 163,
кв. 3, м. Долинська, Кіровоградщина.

случилось чудо: я без запинки рассказала
стих во славу Бога живого! С тех пор
я говорю свободно и внятно. И всем
свидетельствую, что Бог меня исцелил.
Аллилуйя! С Божьей помощью я также
научилась прощать своих обидчиков и
молиться за них.
Пастор церкви купил пианино для церкви, хотя тогда не было никого, кто умел
бы играть. Один брат из церкви предложил
мне пойти учиться в музыкальную школу,
а мне тогда было уже 20 лет. Я молилась
и получила откровение, что у меня всё
получится. Меня приняли в школу, и я
смогла за три года изучить музыкальную
грамоту. Сначала (когда естественно у
меня ничего не получалось) я думала
бросить учиться, но Бог давал силы и
терпения. Потом я научилась подбирать
псалмы по слуху.
Сейчас мне 30 лет, я пока не замужем
и всё свободное время посвящаю труду с
молодёжью из нашей церкви. Кроме этого
работаю продавцом в магазине. Хотела
бы найти новых друзей. Постараюсь

ответить всем, кто мне напишет.
Светлана Турко, ул. Котовского,
33, г. Новоселица, Черновицкая обл.,
60300. Тел. 096-13-87-369.

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ НУЖНА
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

М

не 38 лет. С самого детства я знала, что Бог есть, но тогда было время
атеизма. Когда мама отправляла меня в школу, то наставляла: «Знай,
Танечка, что Бог есть, никого не слушай, если тебе будут говорить обратное!» Когда
один ученик спросил учительницу о Боге, то она сказала, что советские космонавты
покорили космос, а Бога нигде там не видели. «Значит, Бога нет!» – такой вывод
сделала учительница. Потом у неё спросили, были ли космонавты на солнце? «Там
слишком горячо» – ответила учительница. Я подумала, они даже до солнца не
долетели, а говорят, что в космосе Бога нет… Я всё больше убеждалась в том, что
Бог есть, чаще через ответы, полученные на мои молитвы.
Когда мне было 17 лет, наступила свобода вероисповедания. Мне подарили
книжечку христианского содержания. Читали её вместе с мамой. Я всегда задавала
себе вопрос: что нужно сделать, чтобы не попасть в ад и не находила ответа. И
когда читала эту книгу, вдруг ясно поняла, что делать-то ничего не нужно. Всё уже
сделал Иисус Христос. Он умер на кресте, заплатив за мои грехи Своей кровью.
Мне остаётся только поверить в это и пригласить Иисуса в свою жизнь. Я плакала и
молилась молитвой, которая была напечатана в конце брошюры:
«Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Иисуса Христа, что Он умер за мои
грехи. Прости меня за все мои грехи и войди в моё сердце, сделай меня такой,
какой хочешь меня видеть. Я сама не смогу измениться, помоги мне, Боже. И
направь меня в ту церковь, где я смогу служить Тебе по воле Твоей. Благодарю
за услышанную молитву. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Когда я поднялась с колен после молитвы, ясно
осознала, что всё кардинально изменилось, я стала
другой, я обрела спасение по вере в Иисуса Христа.
Много событий произошло с того памятного вечера
моего покаяния и обращения к Богу. Прошло долгих
два года, пока я нашла нужную церковь, где стараюсь
служить Богу своими стихами, пением, свидетельством.
Теперь я понимаю, что Господня рука была со мной с
самого детства. Верю, что до самой смерти Он будет
хранить меня. А в вечности я увижу Его собственными
глазами, а пока я живу верой в воскресшего Иисуса
Христа.
Татьяна Адельфина, г. Котовск, Одесская обл.,
тел. 098-50-27-831, 066-93-156-73
(БУДУ РАДА ОБЩЕНИЮ).

«ЖИВА НАДIЯ»

8
УВАГА!

Слухайте
християнську
радіопередачу

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

Історія друга:

«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.
www.thewaytogod.org
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:

Э

Чудесний
порятунок

ту историю я услышал в 1969 г. во Львове, в доме
Павлика Пугача от одного брата-молдаванина
с Черновицкой области. Он жил возле самой границы
и иногда по нужде переходил границу. Однажды его
поймали и осудили на срок 25 лет. Хотя ему полагалось
5 лет, но ему ещё повесили статью: измена родине.
Отбывал он срок на Колыме. Работал на земляных
работах в паре с одним врачом, который не привык к
работе с кайлом и лопатой. Но молдаван на него не
обижался, хоть приходилось большую часть работы
выполнять самому, и более того: сделанную работу он
записывал на двоих поровну. Наконец, врача перевели
работать по специальности в лагерную санчасть, а
молдаван продолжал работать с кайлом. Наступила
зима, однажды он с бригадой работал в отдалённом
месте, где не было обогрева. Тогда их замёрзло четыре
человека, в том числе и молдаван. Замёрзшие тела
погрузили в машину, отвезли в холодный барак и там
сгрузили. Список замёрзших отдали в санчасть. Как раз
дежурил тот врач, он увидел в списке фамилию своего
бывшего напарника по работе и сразу поспешил в тот
барак. Удостоверился, что это его напарник, нащупал
у него слабый пульс. Стал просить старшего врача
транспортировать молдаванина в санчасть. Старший
заверил, что все его старания напрасны, но всё же дал
на помощь двух выздоравливающих. Они перенесли
его в санчасть, тщательно оттирали, разжимали рот
и вливали горячий чай со спиртом. Делали массаж
сердца и искусственное дыхание. Через какое-то время
наконец у него восстановилось дыхание, температура,
но он продолжал спать. Он проснулся через 12 часов и
спросил, где он. Остальных замёрзших узников никто
не обследовал, не щупал пульс, так и остались они в
холодном бараке… Потом этому молдаванину выслали
посылку, в которой было Евангелие. Чудным образом
его не отобрали. Он стал читать Евангелие, с ним были
и другие узники, они вместе читали Слово Божье. И так
он уверовал. Освободился из заключения по амнистии
и стал проповедником Евангелия.
(продовження, початок в №2, 2011).

Церква «Ковчег Спасіння»
м. РОМНИ (Сумщина)
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Дорогі жителі Лохвиці та району!
Ви матимете змогу
почути
молодих
музичних виконавців
із
Буковини.
Ми
матимемо можливість
спільно
з
вами
святкувати Пасхальні
свята. Ми залишаємо
свої домівки, сім’ї
з єдиною ціллю –
розповісти
піснями
про найвизначнішого
жителя Землі Ісуса
Христа. Унікальність
якого не потребує
роз’яснення. Христос
– перший, хто переміг
смерть раз і назавжди.
І до цієї перемоги може
долучитися кожний із
нас. Біблія говорить:
«Бог же й Господа
воскресив, воскресить Він і нас Своєю силою!» (1 Кор. 6:14).
Тож запрошуємо вас на Пасхальну музичну програму! Ми чекаємо на
вас! До зустрічі у вашому місті.
Члени гурту «Добра Новина».

БУВАЛЬЩИНА

В часи атеїзму в СРСР комуністи-атеїсти
намагалися на релігійні свята провадити
свої заходи з населенням, щоб відволікти
увагу людей від віри в Бога. Одного разу
на свято Пасхи приїхала в одне село
агітаційна бригада на чолі з відомим
лектором-атеїстом. Зібрали всіх людей в
обов’язковому порядку до клубу і добру
годину лектор втовкмачував людям, що
Бога нема, а тільки Ленін «вечно живой».
Селяни чемно все вислухали. На закінчення лектор запитав: «Все зрозуміло?» І
тут один дідусь з останньої лавки підніс
руку, просячи слова. Поважним гостям

УВАГА!

Якщо Ви маєте доступ до
мережі Інтернет, то Ви можете
прочитати газету «Жива Надія»
в електронному варіанті (всі
випуски з 2009 р. в кольорі)
на сайті: www.lifeinjesus.
info (розділ: Преса) або ж на
сайті:

стало цікаво, що ж буде розповідати неграмотний дідусь. А він вийшов наперед,
зняв шапку, прокашлявся і, звертаючись
до залу, виголосив: «Христос воскрес!»,
громада одразу дружно відповіла:
«Воістину воскрес!» і зійшов зі сцени.
Достеменно невідомо, що було потім
з дідусем, але лектор залишився
посоромлений.

***
«Коли ми надіємося на Христа тільки
в цьому житті, - ми найнещасніші з усіх
людей! Але тепер Христос воскрес із
мертвих, - первісток серед покійних!»

1 Кор. 15:19-20

Церква Християн Віри Євангельської
смт ДИКАНЬКА (Полтавщина)
запрошуємо на Святкове Пасхальне

www.poltavaseminary.org.ua
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; ПриватБанк - 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. 0-28 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).

Церква ХВЄ «Ковчег»

смт ОРЖИЦЯ (Полтавщина)
ЗАПРОШУЄ з 14 по 19 червня (включно) відвідати
євангелізаційні служіння за участю групи слов’янської
молоді з США. Зібрання відбуватимуться щодня: для
дітей – з 14-00, для дорослих – з 19-00. А з 17 по 19 червня
(пт., сб., нд.) в Оржиці буде працювати ХРИСТИЯНСЬКА
МОБІЛЬНА КЛІНІКА – провідних лікарів з Києва, які будуть
провадити усім бажаючим БЕЗКОШТОВНО обстеження,
консультації, надавати деякі ліки (як було в 2003 р.) Усі
заходи відбуватимуться на базі церкви «Ковчег» (слідкуйте
за рекламою). Тел. для довідок: 050-69-10-677.

ЖИВА НАДIЯ

