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Iстинний АВТОР життя
Едуард ХАРАБАРА,
с.Кулешівка, Чернівецька обл.

Якось на самоті працюючи
в саду, розмірковував про людське буття. Думав: невже все,
що відбувається у моєму житті,
стається тільки з волі випадку,
не має логічного пояснення, закономірності і ніхто за тим усім
не стоїть? Тоді вперше усвідомив: все діється не просто так.
Є хтось наді мною – розумніший
і сильніший.
Впевнений, що кожен хоч
раз у житті замислюється над
подібним. Але в більшості людей такі думки зникають одразу, в деяких лише викликають
скептичну посмішку, а декотрі навмисно проганяють їх від себе, вважаючи це
проявом слабкості.
Раніше я вважав, що наука дає
трактування всім природним процесам і явищам. Та навіть тоді все одно
було незрозуміло, як сам собою, без
чиєїсь участі, виник такий безмежний
світ з його чудесами й злагодженою,
чіткою системою речей. І що найдивовижніше: як з нічого могло зародитися
життя в усій його досконалій красі та
незбагненній величі? Адже в кожного предмета є автор, той, хто створив
його. Без людини, що виробляє все
необхідне для існування (техніка, різноманітні споруди, витвори мистецт

ва), не з’являється абсолютно нічого.
То невже Земля, світила, рослини й
тварини і, нарешті, людина якимось
фантастичним чином з’явилися самі?!
Але ж це неможливо, таке припущення безглузде.
Все пояснює Книга книг – Біблія.
Вже перше її речення гласить: «На
початку Бог створив небо та землю». І далі: «Нехай земля вродить
траву, ярину… Нехай будуть світила
на тверді небесній… Нехай видасть
земля худобу, й плазуюче, і земну звірину… Створімо людину за образом
Нашим, за подобою Нашою…» (Буття
1:1-27). Тому тепер мені здається абсурдним не бачити очевидного: Всес-

віт тримається рукою Господа
Бога.
Читаючи Святе Писання, я
усвідомив, що Всевишній – не
тільки досконалий Творець і могутній Вседержитель, а й те, що
Він є любов (1Послання Івана
4:8). Людина ж, вінець Його творіння, через гріх була позбавлена можливості насолоджуватись земним життям, вічно
перебуваючи з Ним, як було задумано від початку. Люди стали
смертними. Спастися вони могли, лише виконавши абсолютно всі заповіді Божого Закону,
що було практично неможливо.
Відтак майже всі йшли в пекло.
Та Бог любить людей і хоче спасати. Тому за наші гріхи Він віддав
на смерть Свого Возлюбленого Сина,
«щоб кожен, хто увірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне» (Євангеліє
від Івана 3:16).
З історії знаю, що світ створив безліч богів, вождів і кумирів. Але я не
чув, щоб хтось із них бодай намагався щось зробити заради людей. Тим
більше, принести себе у жертву. Тільки
Господь Ісус Христос добровільно пішов на смерть. Його вела безумовна
любов до кожного з нас.
Яке велике щастя – почути таку
благу звістку і зрозуміти цю велику істину. Як прекрасно переживати безмеж-

с п а с і н н я в І с ус і
ну любов і радість, що наповнює кожну
клітину єства. Як добре усвідомлювати, що твій Бог живий, що Він у тобі, у
твоєму серці, розумі. Я знаю, що все це
– любов Ісуса до мене, і так хочеться
щоб Він відчув мою любов до Нього.
Такого безгрішного, непорочного,
люблячого Спасителя міг дати нам
лише Творець. Тож кожної миті дякую
Небесному Отцю за моє спасіння в
Ісусі Христі, яке я отримав не за свої
добрі справи, а тільки завдячуючи Його
благодаті. Цією великою Божою милістю хочу поділитися з усіма, хто ще посправжньому не пізнав Господа, і запросити до молитви покаяння:

Дорогий Господи
Ісусе! Визнаю, що я
грішник і сам себе
спасти не можу.
Вірю, що Ти помер за мене і
прийняв покарання за
мої гріхи. Прошу: прости всі
мої провини, увійди
в моє серце і будь моїм
Господом та Спасителем. Довіряю Тобі своє життя, хочу
жити для Тебе і служити Тобі.
Амінь!

«Наша Пасха – Христос , за нас у жертву
слово пастора

Вибраний Божий народ – ізраїльтяни – перебували в єгипетському рабстві чотириста тридцять
років. Через принижування, знущання, важку працю їхнє життя було нестерпним. Однак звільнення
було практично нереальним. Адже Єгипет у ті часи
– одна із найсильніших і найвпливовіших держав з
регулярною армією та надзвичайно жорстокими законами для рабів. У безвиході невільники згадали
про Бога своїх предків – Авраама, Ісака та Якова – і
почали взивати до Нього. Вони каялись у тому, що
жили безбожно, просили помилувати їх і вивести з
тяжких утисків.
Бог почув мольбу Своїх людей і, щоб змусити
правителя відпустити їх, наслав на єгипетську землю дев’ять жахливих кар. Але серце фараона озлобилося, і він все одно не підкорився Всевишньому.
Тоді Бог змушений був вдатися до останнього найстрашнішого покарання – пройти єгипетським краєм
і повбивати первенців від людини аж до скотини у
кожному домі. Щоб при цій розправі не постраждав
Його народ, Вседержитель наказав Мойсею справити для Нього Пасху. Зробити це потрібно було так:
кожній родині заколоти ягня і кров’ю покропити одвірки у домах, де будуть його їсти. Для ангела-губителя кров на дверях буде знаком, він обмине ті доми,
і там смерті не буде.
Настала ніч спокути. Ніч скорботного плачу для
єгиптян і переможного визволення для Божого народу. Кров пасхальної жертви стала спасінням для
синів Ізраїлю. Ця історія з життя євреїв описана в
Старому Заповіті, дванадцятому розділі книги «Вихід». Тут вперше вжито слово Пасха, давньоєврейське Pesach – «перескочити», тому що Бог «пере-

(Послання до коринтян 5:7)

скакував», цебто обминав, той дім, де на одвірках
була кров.
Тепер, на відміну від тих стародавніх часів, щоб
перебувати під Божим захистом і спастися від смерті,
не потрібно колоти ягня. Ми живемо в епоху Нового Заповіту, в якому написано, що наша Пасха - Ісус
Христос. Божий Син став розплатою за наші гріхи.
Він і є той божественний Агнець, що був принесений
Небесним Отцем у жертву за людей. Своєю кров’ю
Він окропить серце кожного, хто повірить у Нього.
Сьогодні, як і колись, у світі панує диявольська
система рабства: сексуальна розбещеність, алкоголізм, наркоманія, злиденність, душевне виродження
та інше зло. Самотужки звільнитися від гріха люди
не спроможні. Вони, перебуваючи під тягарем постійних проблем, ледве животіють, проте не хочуть
визнати перед Творцем своє безсилля і звернутись
до Нього за допомогою. Як же гірко зустрічати упертих, самовпевнених, засліплених гординею людей!
Звертаюсь до кожного читача: Бог приготував
для вас зовсім іншу долю. Кожного Він полюбив аж
до смерті. Щоб не бути повністю знищеним, потрібно стати під захист крові Спасителя, пролитої на
Голгофі. Ісус пішов на хрест, щоб ви мали життя в
мирі, любові та достатку, і воскрес заради вашого
виправдання. Він потрібен вам, щоб оберігати від
згубного впливу безбожного світу, щоб змінити хибне мислення на істинне, яке приведе до перемоги у
всіх сферах життя. Тільки Божому Синові під силу
визволити вас від оков гріха і надихати Святим Духом на праведність, милосердя, доброту.
Повірте у силу крові Ісуса Христа – нашої Пасхи,
і губитель обмине вас. Прийміть бездоганну жертву

принесений»
Пасхального Агнця як особисте спасіння та звільнення з єгипту – прообразу царства беззаконня. Тоді
величне християнське свято Пасхи набуде для вас
істинного значення, бо у ваших душах відродиться
божественне начало.
Христос воскрес! Переможна хода життя все ще
триває. Приєднуйтесь! Нехай воскресіння Божого
Сина дасть вам новий початок у житті та надію на
вічність.
Петро ФЕДОРУК, м.Ковель

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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Ось і настає та урочиста мить,
коли ми можемо радісно сказати
один одному: «Христос воскрес!»
– «Воістину воскрес!» Ці хвилюючі
слова на Великдень і у післяпасхальні дні мовби самі злітають з наших
уст як привітання і послання любові
кожній людині від Самого Господа.
Втім, щоб відчути справжню радість світлого Христового воскресіння, потрібно, мабуть, пережити і
муки розп’яття. Смерть на хресті, за
словами Цицерона, була «надзвичайно жорстоким і жахливим» покаранням. Цей спосіб страти римляни
перейняли у карфагенян і застосовували його лише до рабів та злочинців із нижчих прошарків суспільства. Тобто страта на хресті була
найстрашнішою, найганебнішою
смертю. У римлян засуджену до
розп’яття людину спочатку бичували («Тоді Пилат узяв Ісуса і звелів
бити Його»), а потім вона мусила
сама нести хрест на місце страти,
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!

яке було за межами міста. Зазвичай
приречений ніс на собі лише поперечний брус, до якого потім грубими
цвяхами прибивали його руки. Після
цього страчуваного з прицвяхованими до поперечини руками піднімали
на триметровий стовп і довжелезним
цвяхом пронизували ступні ніг, складені одна поверх іншої, прибиваючи
їх до стовпа. Над головою розіп’ятого
вішали табличку з обґрунтуванням
вироку («Пилат звелів написати напис і прибити на хресті: «Ісус Назарянин, Цар Юдейський»).
Смерть наступала не відразу,
могло пройти кілька днів, поки страчуваний помре. Цвяхи, пройшовши
між кістками зап’ястя, завдавали
страшенного болю. Підвішену в такий спосіб людину мучила спрага і
сильний головний біль, які посилювалися високою температурою та

гострим відчуттям страху. Розіп’ятий
страждав від ядухи (розлад дихання) і, борючись із нею, час від часу
випрямлявся, спираючись ногами
на цвях, що пронизував ступні. Тіло
страчуваного імпульсивно то піднімалося, то знову опускалося. Інколи,
щоб скоротити муки та прискорити кінець, йому перебивали гомілки, аби
він не міг більше випрямлятися для
ковтка повітря.
Ісус Христос пройшов свій шлях
до хреста у беззастережному послухові та смиренні, повністю підкоривши свою волю волі Отця. «Він, бувши
у Божій подобі, умалив Самого Себе,
прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, упокорив Себе,
бувши слухняним аж до смерті, і то
смерті хресної. Тому Бог і звеличив
Його і дав Йому ім’я вище всякого
імені, щоб перед іменем Ісуса схили-

О М Ы Т Ы Е КРОВЬЮ ХРИСТА
Легко извлекаю из своей
памяти воспоминания десятилетней давности. Тогда в
Новоднестровском «Центре
милосердия» начало функционировать стационарное
отделение для реабилитации наркозависимых людей с
помощью молитвы и Божьего Слова. Поскольку практиковался личностный подход
к каждому человеку, то для
проведения индивидуальных уроков толкования Би-

распознать голос истинного
Освободителя и обратиться
к Нему за помощью.
Припоминаю наши занятия. С каким старанием эти
молодые люди пытались
вникнуть в суть прочитанного
Слова, познать его скрытый
смысл и целительную силу!
Они были полны решимости
освободиться из наркотического плена и в этом полностью полагались на содействие Всевышнего Бога. По-

состоянии. Думаю, что окружающие даже не подозревают о том, какую беду эти
мужчины пережили в юности.
Иногда и я встречаю тех,
с которыми познакомилась в
таких необычных условиях.
Видя их сегодня состоявшимися людьми, всегда благодарю Бога за их спасенные
жизни. Даже если бы никто
больше, кроме этих пятерых парней, в нашем «Центре милосердия» не осво-

Ц Е Н Т Р У М И Л О С Е РД И Я – Д Е С Я Т Ь Л Е Т
блии требовалось несколько наставников. И на первых
порах, может месяца два, я
занималась с реабилитантами чтением и разъяснением
Святого Писания.
Мысленно возвращаясь в
то не столь отдаленное время, незамедлительно погружаюсь в теплую доверительную атмосферу общения с
первыми пациентами Центра. Хорошо помню всех пятерых: четверо из Новоднестровска и один из Тернополя. Крутые парни, студенты
вузов, умные, интеллигентные, воспитанные, с благополучных семей – лучшие
представители молодежи.
Как на подбор, симпатичные
и располагающие к себе юноши. Волею судьбы, собственного легкомыслия или чегото еще оказавшиеся практически у последней жизненной черты. Но сумевшие

этому ничто не могло тогда
помешать любящему Небесному Отцу избавить Своих
детей от смертельной опасности, сохранить им жизни и
даровать волю.
Через три месяца пребывания в «Центре милосердия» оперившиеся орлята
вылетели из гнезда – дерзновенные, свободные, здоровые. Омытые кровью Иисуса
Христа.
С тех пор прошло десять
лет. Первые пациенты стационара стали весьма успешными людьми. Они живут
полноценной насыщенной
жизнью. Каждый из них достиг весомых результатов в
профессиональной карьере
и занимает довольно авторитетное место в обществе.
Все благополучны в личной
жизни, женаты, имеют детей.
Сейчас ничего не напоминает об их когда-то плачевном

бодился от наркотиков, то
уже только ради них имело
смысл открывать это христианское учреждение. Ведь десять лет полноценной жизни,
подаренной хотя бы одному
человеку, стоят того. Но освободившихся гораздо, во
сто крат больше! Хвалюсь
моим Господом – любящим,
прощающим и милующим.
Зависимые от наркотиков
люди нуждаются в помощи
со стороны. Поэтому большая благодарность Богу за
всех работников на Его ниве,
которым Небесный Отец
вкладывает в сердца ходатайственные молитвы, финансовое попечительство,
каждодневную трудоемкую
заботу о тех, кто не имеет сил самостоятельно выбраться из цепких лап смерти и вернуться к нормальной
жизни.
Алла ГАНДЗЮК

місто на горі

лося всяке коліно на небі, на землі і
під землею, щоб кожен язик визнав,
що Ісус Христос є Господь» (Пос
лання до филип’ян 2:6-11).
Сьогодні кожна людина стоїть
перед вибором: відкинути, як написано, «безумство» хреста («Бо слово про хрест для тих, що гинуть,
безумство») або побачивши у смерті
Христа жертву за власні гріхи, спастися благодаттю Господа («А для
нас, що спасаємося, сила Божа»,
1Коринтян 1:18). Біблія говорить: хто
вірою приймає жертву Христа, той
розіп’ятий разом із Ним і має силу воскресіння в Ісусі (Послання до римлян 6:6-9). «Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса» (Послання
до галатів 3:26).
Тому-то з великою радістю промовляємо до всіх: «Христос воскрес!» І хай кожне серце стрепенеться й зігріється вірою, а з уст пролунає: «Воістину воскрес!»
Михайло МЕЛЬНИК, м.Харків

З дитинства мене вчили, що Пасха – перш за все Великдень. Великий день. Тобто день, найважливіший у цілому році.
Це завжди неділя і завжди весна. Для цього свята призначалося усе найкраще. Наприклад, лискучі лакові туфельки або
яскраве велюрове платтячко. Хизуючись обновками, ми так і
казали: «Це мені мама про Великдень купила» (усе, що було
не таке нове і гарне, мало статус «про неділю»).

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
очима
малої
дитини
Знала, що це день, коли
«Христос воскрес» – так, починаючи від Великодня, віталися
в нашому селі всі люди. Йдучи
вулицею, я й собі чемно промовляла до перехожих: «Христос воскрес!», хоча зовсім не
розуміла, як це Він воскрес. Бо хто такий Христос, знала. Щоранку і щовечора розглядала образ, що висів якраз навпроти
мого ліжка. Дотепер пам’ятаю це зображення: Ісус у вінку з
тернини, з каплями крові на чолі дивиться на світ. Так пронизливо! Очі сповнені страждання і покори. Щоб Ісусу не було так
боляче, завжди хотілося зняти той колючий вінок, що поклали
Йому на голову погані, злі люди, які ні за що Його розіп’яли.
Вони мучили його у п’ятницю, тому цей день – дуже скорботний. Не те що робити нічого не можна і телевізор включати,
дівчата навіть коси не заплітають. А в неділю Він воскрес і полетів на небо. Так мені розказувала мама. «То чому було вбивати Його? Він же нічого поганого не зробив!» – «Бо Він – Божий Син», – відповідь лаконічна, але не зрозуміла.
А взагалі, приготування до Великодня розпочиналися ще
задовго до того, як мав настати цей день. Наводилися порядки у дворі і в хаті, виміталося з усіх закутків, стелились святкові покривала і скатерки, діставався найкращий посуд. Іноді
різали кабанчика, коптилася шинка, пеклася ковбаса. Великий піст закінчувався. У всьому цьому метушливому процесі
діти виконували функцію «принеси - подай». А обов’язковим
завданням було нарвати бур’янців для галунок (крашанок), бажано оригінальної форми. В саду, де тільки-но зійшов сніг, вже
можна було знайти перші признаки весни, що тріумфувала над
чорною землею тендітними зеленими паростками. Їх ми й вибирали, розглядаючи кожен зірваний листочок на придатність
стати відбитком на пасхальному яйці. А потім серед готових
галунок впізнавали «свої» витвори.
Кошик з усім, що має бути посвячене, збирався ще звечора. А вдосвіта дзвонили дзвони. Люди з усіх вуличок і провулків стікалися до церкви. Мені подобалось бути частинкою цієї
урочистої процесії. Лише повз будинок, де жила моя вчителька, я намагалася прошмигнути якомога швидше, щоб та, бува,
у вікно не побачила, як її відмінниця і улюблениця до церкви
чимчикує. Спокійно можна було почувати себе уже на церковному подвір’ї – сюди вчителі не ходять.
Яскраве коло з кошиків, наповнених традиційним набором
продуктів, а над ними – безліч мерехтливих вогників – то горять
свічки. І пахне. Так пахне лише на Великдень – і свіже повітря,
і земля, що наливається соком, і розплавлений віск. А ще суто
церковний запах – ладану, чи що?
Дома також витає відчуття свята. Воно виникає зовсім не
через смачні страви, від яких зараз вгинатиметься стіл. Мама
й тато – особливі, урочисті, піднесено-радісні, не гніваються,
якщо ненароком щось розіб’ю чи розсиплю. Мені це дуже подобається і я вже не допитуюсь, за що ж таки розіп’яли Христа…
Віта ПЛИТУС

місто на горі
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Евгений ВАСИЛИОТТИ,
г.Таганрог, Россия

Исцеление мужа
мусульманки
Это было во Владивостоке. Наша
церковь занималась организацией
горячего питания для неимущих людей на городском вокзале. Во время
одного из служений к нам подошла
женщина и сказала: «Вы христиане,
а я мусульманка. У меня своя вера.
Но можно я тут просто поем?» Естественно, мы сказали, что с радостью
накормим и ее. Я проповедовал Слово Божье, говорил о том, что Господь
хочет исцелить каждого человека.
Женщина стояла в сторонке и внимательно слушала.
В следующий раз эта женщина
пришла и рассказала, что в ее семье после той нашей первой встречи произошло невероятное событие.
Внимая тогда словам проповедника,
она искренне поверила, что Иисус
Христос может исцелить ее мужа,
который уже долгое время лежал
парализованный. Потом эта мусульманка просила у Иисуса выздоровления для своего супруга. И произошло
чудо. Два ангела явились ей ночью и
сообщили, что ее муж будет ходить.
А утром он вдруг захотел встать с
кровати. Опасаясь, что он может
упасть, женщина запротестовала,
ведь у больного были парализованы
ноги. Но мужчина настоял на своем.
Он встал и сам пошел по комнате.
Когда женщина рассказывала эту
историю, она плакала.
Уверен, что Иисус Христос любит каждого человека. Он хочет
возродить дух, спасти душу, исцелить тело и мусульманина, и буддиста, и еврея, и христианина…

Операция
не требуется
На одно из наших церковных собраний пришла женщина, которая
готовилась к операции по удалению
грыжи. Попросила помолиться за ее
исцеление. Я возложил руки на ее
живот и попросил Бога во имя Иисуса Христа оздоровить нуждающуюся.
Во время молитвы она ощутила исходящее от рук тепло и больше ничего.
По дороге домой у нее болел живот.
Но постепенно боль перестала беспокоить, и женщина легла спать.
Утром она с удивлением обнаружила, что грыжа исчезла.
Исцеления не всегда бывают
мгновенными. Надо верить, что
любая молитва запускает процесс
оздоровления организма. Чем активнее вера, тем эффективнее
результат.

змiнене

життя

ГОСПОДЬ

исцеляет и сегодня

Иисус сказал ученикам: «Идите по всему миру и про-

поведуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать
и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и
если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». Они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями.

Освобождение
от злых духов
Был еще такой случай. Мой друг
христианин попросил меня помолиться за жену своего старого приятеля.
Он сказал, что она, возможно, одержима демонами. Я согласился. После неудачной попытки этой женщины повторить молитву покаяния я понял, что действительно столкнулся с
демонами. Старался быть предельно
внимательным к тому, что мне будет
говорить Святой Дух. На мой приказ
бесам убираться вон во имя Иисуса
несчастная разразилась сильным
кашлем, почти до рвоты. Так повторялось несколько раз. Я знал, что демоны могут выходить через кашель,
поэтому своих действий не прекращал. Но изгнать нечистого духа никак не получалось.
Оставив женщину сидеть на диване, я стал ходить по комнате, мысленно обращаясь к Господу с просьбой о решении проблемы. И вдруг
меня осенило: я вспомнил место в
Писании о том, как Иисус дунул на
учеников и сказал: «Примите Духа
Божия». Как и все, кто уверовал в Божьего Сына, я тоже являюсь храмом
Святого Духа, Он живет во мне – так
написано в Библии. Рассчитывая на
то, что Святой Дух передастся через
мое дыхание и прогонит злую силу,
я подошел к одержимой и дунул ей
в лицо. Женщина начала сильно извиваться и надрывно кашлять. Потом
мгновенно успокоилась и уже без запинки повторила молитву покаяния.
Через день я крестил эту женщину
в воде во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Мы всегда должны помнить, что
Святой Дух живет в нас, не угашать и не оскорблять Его неверием, нечистыми поступками, словами и мыслями. Святой Дух дает нам
силу победить дьявола и болезни.

(Евангелие от Марка 16:15-20)

Опухоль исчезла
Когда наша дочь Аня была еще
в утробе, у моей жены обнаружили в матке две небольшие опухоли. Ребенок развивался хорошо, но
нас беспокоило, что увеличивались
и новообразования. Мы периодически просили Бога об исцелении, но
результата не видели. Когда пришло
время рожать, опухоли выросли так
сильно, что стали препятствием для
естественных родов. Врачи сделали
Наташе кесарево сечение. Во время операции они удалили верхушку одной опухоли, вторая осталась
нетронутой. Через несколько месяцев жена прошла медицинское обследование и обнаружилось, что на
месте срезанной опухоли выросла
новая. Появилось также множество
маленьких узелков, что грозило удалением матки.
Мы с Наташей решили усиленно
бороться с болезнью. На несколько
дней я взял пост, во время которого
много молился духом. По окончании
поста возложил руки на свою жену,
приказал немощи уйти прочь и попросил Господа восстановить ее
здоровье. С этого момента Наталия
почувствовала себя лучше. Мы стали считать ее исцеление свершившимся фактом и благодарили за это
Господа.
Через полтора года супруга опять
обследовалась. Согласно заключению врачей, она была здоровой. Опухоли исчезли.
Я убежден, что онкозаболевания
– это работа сатаны. Нечистые
духи стремятся разрушить здоровье человека и вызвать преждевременную смерть. Но Господь дал нам
силу Святого Духа и власть имени
Иисуса Христа, чтобы мы могли
сокрушить все дела дьявола и победить его.
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Изгнание демонов
из девочки
Однажды мы молились за шестнадцатилетнюю девушку. Ее мать руководила сатанинской сектой, практиковала колдовство и водила свою
дочь на бесовские собрания. И мама,
и дочь служили дьяволу и были одержимы демонами. Но девочка не противилась Иисусу и согласилась, чтобы мы молились за ее освобождение
от нечистых духов.
Наша гостья села на стул, я возложил руки на ее голову, и мы начали прославлять Бога, просить у Него
силы и содействия. Через некоторое
время, прервав молитву, я произнес:
«Во Имя Иисуса, все демоны, выходите вон из этого тела». Девочка, сидевшая до этого момента совершенно спокойно, вдруг схватила себя за
горло и начала душить. Мои помощники разжали ее руки, а я продолжал
процесс изгнания. Подопечная потеряла сознание. А ее голосом заговорил нечистый дух, обитавший в ней.
Он твердил, что это тело – его дом и
он не уйдет. Грозился, что убьет девочку, если мы не прекратим мучить
его. Дьявол – лжец, и верить ему не
нужно. Поэтому, не обращая внимания на его слова, я настойчиво приказывал демонам уйти прочь. Вдруг
тело измученного ребенка напряглось, она сделала глубокий выдох
и очнулась. Мы подумали, что говоривший бес вышел. Я попросил девочку повторить молитву покаяния.
Она начала, но запнулась и не смогла продолжить.
Я понял, что в ней еще оставались приспешники сатаны и возобновил борьбу. Девочка вновь лишилась
чувств. Противостояние продолжалось более часа, пока один за другим
все злые духи не покинули ее тело.
Их было шесть или семь. Когда был
изгнан последний демон, наша подопечная пришла в сознание, без труда
повторила молитву покаяния и приняла в свое сердце Иисуса Христа.
Эта девочка с рождения болела
астмой. После того как она очистилась от бесов, исчезла и хворь.
Некоторые неизлечимые болезни
вызваны демонами. В Библии описано много случаев исцеления после
того, как человек освобождался от
злых духов. Современная медицина
полностью отрицает существование нечистой силы, поэтому часто неспособна побороть болезнь.
Иисус, оздоравливая людей, никогда не пользовался лекарствами и
всегда исцелял любую, даже самую
тяжелую немощь. Слепота, глухота, хромота, язва, проказа, паралич,
одержимость, бесплодие, водянка,
увечье, регенерация органов – все
физические, душевные и духовные
болезни Господу были подвластны.
Для исцеления требовалась лишь
вера того, кто нуждается в нем.
Также и Своих последователей
Божий Сын наделил силой и властью
изгонять бесов и исцелять. Если во
имя Иисуса Христа мы будем повелевать демонам уйти прочь, то увидим освобождение от физических и
душевных заболеваний. Бог совершает чудесные исцеления руками
уверовавших в Него людей. Множество раз я убеждался в этом. Молясь за людей разных социальных
слоев, национальностей и вероисповеданий, был свидетелем того, как
под действием Божьей силы нуждающиеся исцелялись от всевозможных болезней и освобождались от
бесов.

В Ы С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

дзеркало
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пром ін чи к
Джонатан Ферстер народився з
фізичними й розумовими вадами. У
свої дванадцять років він навчався
в одному класі з дев’ятирічними дітьми. Здавалося, що навчання було
йому не під силу. Часто він доводив
до відчаю свою вчительку Доріс Мюллер, коли крутився на своєму місці,
дивлячись у вікно й видаючи незрозумілі звуки.
Проте бували моменти, коли Джонатан говорив ясно та зрозуміло. Тоді
здавалося, що промінь світла пронизував темряву його розуму. Але найчастіше Доріс було дуже важко викладати Джонатанові.
Одного разу вчителька зателефонувала батькам хлопчика й запросила їх прийти до неї.
– Джонатан має ходити в школу
для розумово відсталих дітей, – сказала вона. – Це неправильно, що він
навчається в одному класі з молодшими за нього на три роки дітьми, у
яких немає труднощів у навчанні.
Мама Джонатана тихо заплакала.
А батько неголосно заперечив:
– Пані Мюллер! Тут поруч немає
такої школи. У Джонатана буде шок,
якщо йому доведеться перемінити
звичне оточення. Я знаю, що йому
дуже подобається в цій школі.
Після того як батьки пішли, Доріс
ще довго сиділа й дивилася у вікно
на свіжий сніг. Їй здавалося, що холод
снігу поступово проникає в її серце. З
одного боку, вона співчувала родині
Ферстер. Джонатан – їхня єдина дитина, до того ж він невиліковно хворий.
Але, з другого боку, неприпустимо,
щоб він залишався в цьому класі. У
неї ще чотирнадцять учнів, яким вона
має викладати, і яких Джонатан своєю поведінкою постійно відволікає від
занять. Крім того, він усе одно ніколи
не навчиться читати й писати. Чому ж
вона має мучитися з ним і витрачати
на нього свій час?
Учителька Доріс сиділа й міркувала над ситуацією, що склалася. Раптово її охопило почуття провини: «О
Господи! Я сиджу тут і скаржуся, у
той час як мої проблеми незрівнянні
з проблемами цієї нещасної родини.
Будь ласка, допоможи мені, дай мені
більше терпіння з Джонатаном». Із

душi

ДЖОНАТАН

ТА ПОРОЖНЄ
ЯЙЦЕ

цього дня Доріс намагалася не звертати уваги на те, що Джонатан заважав на уроці.
Одного разу Джонатан встав і,
кульгаючи, підійшов до столу вчительки.
– Я люблю вас, пані Мюллер! –
сказав він голосно.
Діти почали голосно сміятися, а
Доріс почервоніла.
– От як, - промовила вона, - це
дуже цікаво, Ну а тепер, Джонатане,
іди сідай на своє місце.
Настала весна. Діти в класі обговорювали свято Великодня, що
наближалось. Доріс розповіла їм історію про воскресіння Ісуса Христа.
Після уроку вона дала кожній дитині
по великому пластмасовому яйцю й
сказала:
– Я хочу, щоб ви взяли це яйце
додому та поклали туди що-небудь,
що означало б нове життя. Ви зрозуміли мене?
– Звичайно, пані Мюллер! – закричали всі, крім Джонатана.
Він уважно слухав, пильно дивлячись на вчительку. Навіть не галасував, як завжди. Чи зрозумів Джонатан, що розповідала вчителька про

смерть і воскресіння Ісуса Христа? Чи
зрозумів він завдання? Може, краще
зателефонувати його батькам і пояснити їм?
Коли Доріс прийшла зі школи додому, то побачила, що стік у її кухні забитий. Вона подзвонила домо
власнику й цілу годині чекала, поки
він прийшов і відремонтував. Потім
вона ходила в крамницю, куховарила, прасувала й готувалася до конт
рольної роботи. Так вийшло, що вона
зовсім забула зателефонувати батькам Джонатана.
Наступного дня всі п’ятнадцять
учнів забігли до класу й наповнили
принесеними яйцями кошик, котрий
Доріс поставила на столі. Однак вона
попередила, що відкривати яйця буде
тільки наприкінці уроку.
У першому яйці була квітка.
– Ця квітка дійсно є символом нового життя, – сказала Доріс. – Коли
перші зелені паростки пробиваються
назовні, ми знаємо, що настає весна.
Одна маленька дівчинка,що си-

Анна, 23 года

– Пасха – це Воскресіння Ісуса Христа. Як і всі,
готуємось до цього свята.
Обов’язково прибираємо на
цвинтарі. В неділю йдемо до
церкви на службу. Ми не надто релігійні – як люди роб
лять, так і ми.
Володимир, 30 років
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діла за першою партою, замахала
рукою:
– Це моє яйце, пані Мюллер, це
моє!
У другому яйці був пластмасовий метелик. Він виглядав зовсім
як справжній. Доріс підняла яйце
вгору і показала класові:
– Ми усі знаємо, що з гусені виходить прекрасний метелик. Так, він
є символом нового життя.
Маленька Юдіт гордо усміхнулася.
– Це моє яйце, пані Мюллер, - сказала вона.
У наступному яйці Доріс знайшла
камінь, покритий мохом. Вона пояснила класові, що мох теж є символом
нового життя. Віллі,що сидів за останньою партою, підняв руку:
– Це мій тато допоміг мені знайти його.
Доріс відкрила ще одне яйце. Воно
було підозріло легким. «Це, звичайно ж, яйце Джонатана. Як шкода, що
я забула подзвонити його батькам!»
- подумала вона. Доріс не хотіла бентежити Джонатана, тому просто відклала яйце убік. Не кажучи ні слова,
вона взяла наступне.
Несподівано Джонатан підняв
руку:
– Пані Мюллер, хіба ви не хочете
поговорити про моє яйце?
Доріс навіть розгубилася:
– Джонатане! Але ж воно порожнє!
– Так, бо могила Ісуса теж була
порожньою!
На якийсь час у класі запала тиша,
ніхто не промовив ані слова. Нарешті
Доріс запитала:
– Джонатане, а ти знаєш, чому
вона була порожньою?
– Так! – відповів Джонатан. – Ісуса
вбили й поклали в гріб. Але згодом
Отець воскресив Його.
Пролунав дзвінок на перерву. Усі
діти радісно вибігли на вулицю. А вчителька сиділа в класі зі сльозами на
очах. Лід, що був у її серці, почав танути. Ця дитина з розумовими вадами зрозуміла істину про воскресіння
глибше, ніж усі інші діти.
Три місяці по тому Джонатан помер. Люди, що прийшли на похорон,
із подивом дивилися на труну: на ній
лежали п’ятнадцять порожніх яєчних
шкаралупок.
Іда КЕМПЕЛЬ, Німеччина

Що для вас є свято Пасхи?
– У нас в обществе Пасха отмечается больше как
традиция, а не что-то духовное. Мне кажется, что многие люди даже не знают, что
на самом деле является Пасхой и как возник этот праздник. Пасха ведь в нашей
жизни действенна ежедневно. Поэтому она не опреде
ляется каким-то особенным
днем. А в этот общепринятый
праздник вспоминаю воскресенье Иисуса, стараюсь заново это переосмыслить. Для
меня это время, когда можно
побыть наедине со своими
мыслями, наедине с Богом, а
также душевно провести время в кругу семьи или с близкими друзьями.

місто на горі
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– Душа радіє в очікуванні
цього світлого свята достатку і радості. Завжди ретельно
готуємося до Пасхи, прибираємо в хаті, готуємо багато
смачних страв. Біблію ми не
читаємо, тому не знаємо, чи
правильно робимо, але віримо в те, що каже священик. Великий піст закінчився,
вся сім’я збирається разом
за столом, часто приходять
і гості. Піднесеному настрою
сприяє святкова служба у
церкві.
Галина, 45 років

– Це свято подяки Христу
за прийняті замість нас муки.
Святкуємо традиційно – печемо паски, робимо крашанки і несемо на освячення до
церкви. Хоча, кажуть, можна
й не нести, а поставити на
вікно чи на балкон і їжа теж
буде освячена. Ми правди не
знаємо, тому, як батьки наші
робили, так і ми робимо. Як
воно було за тих давніх часів – невідомо. Знаємо лише
те, що дійшло до наших днів.

Тетяна, 52роки

– Це традиційне релігійне
свято, яке я дуже шаную. Напередодні готуємось: печемо
паски, фарбуємо яйця і таке
інше. Зранку йду до церкви
все це святити. Потім вдома
накриваю на стіл, кладу свячене та інші страви. Це свято
я відчуваю душею. В ці дні не
роблю ніякої роботи.
Людмила, 47 років

– Пасха – це свято воскресіння Ісуса Христа. У цей
день я беру паски, які спекла
моя мама, несу їх до церкви,
де їх освячують. Знаю, що
багато великодніх традицій
прийшло до нас ще з язичництва. Незважаючи на це, я
все ж таки вкладаю віру в те
що роблю.
Марина, 33 роки

– Це свято радості, бо в
цей день воскрес Ісус Христос. Він постраждав за наші
гріхи, але переміг смерть і
воскрес. Тому хочеться жити
правильно і менше робити
гріхів.

н а ш е о п и т у ва н н я

– Для мене Пасха – це
надія. Надія на вічне життя,
надія на чудо. Пасха – підтвердження Господньої любові і неймовірної благодаті.
Усе це було б неможливим
без Христового воскресіння.
Тому навіть тоді, коли до свята Пасхи ще далеко, а на серці якась туга, біль чи сумніви,
то думаю про любов Господа
та чудо Його воскресіння, і
в мені оновлюються віра та
надія.
Ірина, 24 роки

– Це довгоочікуване свято
перемоги життя над смертю.
Благодатно впливає на душу
урочиста хода навкруг церкви, горіння сотень свічок, що
єднає всіх присутніх.

Олена, 36 років

– Свято Пасхи для мене
– той Великдень (Великий
день), у який сталася найважливіша подія для людства (і для мене) – викуп від
гріха. Цей день щорічно тріумфально приходить у моє
життя зі значущими словами
«Христос воскрес!» – «Воістину воскрес!», щоб не дати
моїй пам’яті забути, що двері
моєї душі навіки омиті кров’ю
Спасителя мого Ісуса Христа,
і їй (душі) ніколи не вмерти,
а вічно бути з Ним на небі.
Як нагадати й про те, що і
в земному житті Його свята
кров, пролита на голгофському хресті, хранить і береже
мене повсякчас. У це я твердо вірю. Дякую Господу за
Його безмежну любов!
Тамара, 50 років

Запрошуємо вас на Богослужіння

Петро, 53 роки
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