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ВІН НАРОДИВСЯ
ДЛЯ НАС
СТОР. 4

СВОБОДА ВІД
НАРКОТИКУ У БОГА!

БОГ ЗЦІЛИВ
МОЮ МАТІР ВІД
РАКУ!

ГОСПОДЬ
ПОДАРУВАВ НАМ
ДИТИНУ

П`ята судимість, умовний термін – я
зрозумів, що якщо зараз не поїду до
центру, то років на 5 поїду до в`язниці.
Так 14 березня 2007 року почався мій
шлях із Господом.

Разом з таблетками і уколами ми «приймали»,
як ліки, псалми і вірші з Біблії про зцілення
і продовжували стояти на слові: «Ранами
Його (Ісуса Христа) ми зцілилися» (Іс.53:5).
І за півроку смерть відступила!

Приходив відчай, але, будучи віруючими,
ми з чоловіком продовжували молитися і
стояти на Божих обітницях про те, що Він
позбавляє від безпліддя і дарує дітей.
Ми вирішили не відводити погляд від Бога.

СТОР. 2

СТОР. 5

СТОР. 6

СВОБОДА ВІД НАРКОТИКУ – У БОГА!
Я виріс не просто в благополучній, а в
надблагополучній сім`ї: у тата – дві вищі
освіти, у мами – три. Мама – кандидат наук,
доцент, заступник декана академії, тато –
підполковник у відставці, зам. мера міста.
Мені пророкували кар`єру дипломата.

А

ле коли мені було 14, друзі
запропонували спробувати
наркотик. Так все і закрутилося. В результаті коловся я 12 років, а «легкі» наркотики вживав ще
довше. У мене, юриста з червоним
дипломом, було 5 судимостей, 7 відмов у порушенні кримінальної справи і 43 приводи в міліцію. Там мені
казали: «Романе, те, що ти не сидиш
– не твоя заслуга, а наша недоробка». Лікувався я близько 50 раз по
всій Україні: мене і «яйцями викочували», і у Катюжанку до батюшки
возили, і у військовому госпіталі я 5
років поспіль лежав. На п`ятий раз
тамтешній лікар сказав: «Цього артиста більше не привозьте. Ми йому
нічим не допоможемо».
Паралельно ж я проходив у Києві
замісну терапію. І в цю лікарню стали приходити соцпрацівники – випускники центру реабілітації церкви
«Перемога». Вони вперше розповіли
мені про Ісуса Христа і християнський центр реабілітації. Але я про
нього нічого чути не хотів. Поки
одного разу мене не «притиснуло» з
усіх боків. Крім ін`єкцій, щоб відчувати себе нормально, я вже потребував 3-4 пляшки горілки на день – без
неї навіть метадон не допомагав. В
середньому ж на день на наркотик
я витрачав $400. Тому практикував
шахрайство, афери, крадіжки – все,
крім вбивства і грабежів. П`ята су-

димість, умовний термін – я зрозумів, що якщо зараз не поїду до центру, то років на 5 поїду до в`язниці.
Так 14 березня 2007 року почався
мій шлях із Господом.
Взагалі-то в Бога я вірив. Перед
кожним походом «на справу» молився: «Господи, дай мені «лоха»
пожирніше і удар побагатше». І допомагало! Я не розумів тоді, що мої
молитви були адресовані дияволу.
На центрі я чув свідчення про те,
як Ісус змінив життя колишнiх залежних, але ставив під сумнів все, що
мені говорили. Та до церкви пішов, і
коли пастор запитав, хто хоче покаятися, перший підняв руку: зрозумів,
що хочу змінити щось у своєму житті. Коли ж я по-справжньому зустрівся з Ісусом, єдине, про що пошкодував – що не зробив цього раніше.
З тих пір я прийняв рішення, що
до наркотику більше не повернуся.
Добре пам`ятаю своє водне хрещення: в цей момент на мене зійшов Дух Святий, і я пережив Божу
присутність. Це незабутнє враження поклало відбиток на все моє
життя. Адже я перепробував всі
існуючі наркотики. Але вони не дають і сотої частки того блаженства,
яке є в присутності Божій. В той момент я зрозумів, що життя з Богом
дає набагато більше, ніж наркотик,
а «кайф від наркотиків» – диявольська підробка, що несе смерть.
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Велопробіг, присвячений Міжнародному
дню боротьби з наркоманією

Рух «Україна без наркотиків»,
який очолює Роман, регулярно
влаштовує автопробіги

У центрі я чув свідчення
про те, як Ісус змінив
життя колишнiх залежних,
але ставив під сумнів все,
що мені говорили.

Коли ж я вийшов із центру і зробив ЕКГ серця, мені сказали: «У тебе нічого
немає. Принеси висновок, що ця хвороба у тебе була, ми тобі не віримо».
ЗВЕРНИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ
Всеукраїнський благодійний фонд
«Мир та Добробут» організував
соціальний проект

УКРАЇНА БЕЗ
НАРКОТИКІВ
З метою:

Із братами на служінні у церкві

• допомогти алко- і наркозалежним людям та їхнім родинам
• проводити профілактичні роботи
серед молоді
• надати допомогу людям, які
живуть з ВІЛ / СНІДом

Сьогодні у нас є:
• амбулаторні групи для алко- ,
наркозалежних
• групи психологічної підтримки
для їх родичів та оточення
• близько 30 наших реабілітаційних центрів по всій Україні, де ми
надаємо професійну допомогу
ВІЛ / СНІД-позитивним людям

Якщо у Вас або у Ваших
знайомих є проблеми
з наркотиками, Ви можете
звернутися за цілодобовим
телефоном гарячої лінії:
Із дружиною і доньками
Крім звільнення від наркотику
Бог ще й надприродньо зцілив мене.
У 2004 році я лежав у лікарні з діагнозом «бакендокардіт»: поразкою
двох клапанів серця. У мене були
сепсис, золотистий стафілокок,
пневмонія, плеврит, мені дренували легеню – я був ходячим трупом
із II групою інвалідності. У безко-

штовній операції мені відмовили:
мовляв, якщо після неї хоч раз вколешся, помреш. Коли ж я вийшов
із центру і зробив ЕКГ серця, мені
сказали: «У тебе нічого немає. Принеси висновок, що ця хвороба у тебе
була, ми тобі не віримо».
З тих пір пройшло 10 років. Я
одружився, у мене чудові доньки,

+380 63 741 55 44
+380 68 627 21 71
я – директор агентства нерухомості
і керівник руху «Україна без наркотиків».
І сьогодні говорю тим, хто залежний: «Якщо тобі здається, що виходу
немає – прийди до Ісуса. Вихід – у
Ньому!».

Роман Моїсеєнко
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ВІН НАРОДИВСЯ ДЛЯ НАС
З
Різдвом Христовим, друзі!
Різдво – дуже важливе свято
для кожної людини і всього суспільства. Народження Ісуса
Христа було незвичайним: Він був
зачатий від Духу Святого, що суперечить логічному мисленню. І щоб
людям було легше в це повірити,
Бог заздалегідь оголосив, як і де має
народитися Ісус. Задовго до Його
народження про це було сказано в
книзі пророка Міхея:
«А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч
малий ти у тисячах Юди, із тебе
Мені вийде Той, що буде Владика в
Ізраїлі, і віддавна постання Його,
від днів віковічних» (Михея 5:2)
І правдивість цього пророцтва
підтвердилася тим, що воно здійснилося: Ісус Христос дійсно народився у Вифлеємі:
«І всі йшли записатися, кожен у
місто своє. Пішов теж і Йосип із
Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї,
до міста Давидового, що зветься
Віфлеєм, бо походив із дому та з
роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою,
що була вагітна. І сталось, як були
вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого Первенця Сина, і Його сповила, і до ясел
поклала Його, бо в заїзді місця не
стало для них…» (Луки 2:2-7)

Сьогодні кожен з нас
може розуміти, що Ісус
народився для нього.

Коли ж Ісус вже мав народитися,
ангел промовив до Йосипа:
«І вона вродить Сина, ти ж даси
Йому ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів. А все оце
сталось, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає:
Ось діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому Ймення

Еммануїл, що в перекладі є: З нами
Бог» (Від Матвія 1:21-23)
Аргументом ангела в переконанні
Йосипа було: «Це буде так, як сказав
пророк Ісая»:
«Отже, Сам Господь дасть вам
знака: Ось Діва в утробі зачне,
і Сина породить, і назвеш ім`я
Йому: Еммануїл» (Ісая 7:14)
Все, що Бог робить, Він завжди
робить не таємно, а заздалегідь повідомляє про Свої наміри, щоб людям
легко було повірити.
Якщо людина вірить у те, що говорить Святе Письмо – а Святе Письмо
– це те, що говорить Бог – мета і причина Різдва приносять їй користь.
Виходячи із слів ангела, народження Ісуса Христа повинно було принести радість не обраним, а всім людям на землі:
«І сказав їм Ангел: Не бійтеся, бо
я звіщаю вам велику радість, яка
буде всім людям» (Луки 2:10)
Тобто кожен, хто живе на землі,
має право на цю радість і доступ до
неї. У тому числі і ви – людина, яка
читає цей текст. Радість – це воля
Божа для вас. Біблія каже:
«Бо нині народився вам у місті
Давидовому Спаситель, Який є
Христос Господь» (Луки 2:11)
Ісус народився «нам», тобто для
нас, людей. Місія Ісуса на землі – ря-

Богослужіння у церкві «Перемога»
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тувати і допомагати людям. І вона
залишилася незмінною до наших
днів. Сьогодні кожен з нас може розуміти, що Ісус народився для нього.
Яка б потреба не була у вашому житті, Ісус прийшов, щоб задовільнити
її. Головна Його мета – порятунок
людей від гріхів через прощення і
звільнення від них. Його бажання
– допомогти кожній людині на тому
рівні потреби, на якому вона знаходиться: повернути надію, відновити
сім`ю, відносини з дітьми, зцілити
від хвороб, вирішити складнощі в
роботі і будь-які інші питання, які
можуть нас турбувати. Для того,
щоб це здійснилося, людина має повірити в Ісуса як Свого Спасителя і
Господа. А щоб повірити в Ісуса, потрібно повірити в Святе Письмо, яке
говорить про Нього.
Якщо сьогодні ви повірите в Ісуса
Христа і приймете Його в своє серце
як свого Спасителя і Господа, Його
місія у вашому житті буде виконана.
Ваші гріхи будуть прощені, і ви станете Божим дитям.
Пропоную вам помолитися такою
молитвою:

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
«Отець Небесний! Я приходжу до
Тебе в Ім’я Ісуса Христа.
Я вірю, що Ісус – Син Божий, який
помер за мене, взяв на Себе мої
гріхи і на третій день воскрес.
Я прошу: прости мої гріхи. Ісус
Христос, увійди в моє серце, будь
Моїм Господом і Спасителем.
В Ім’я Ісуса. Амінь».

БОГ ЗЦІЛИВ МОЮ МАТІР ВІД РАКУ!
У серпні 2016-го ніщо не віщувало біди: ми чудово відпочили на
морі з дітьми, чоловіком і моєю
мамою. І раптом після повернення додому мама подзвонила: їй
дуже погано. Її, всю надуту водою,
і правда було важко впізнати: величезний живіт, набрякле обличчя, ноги, вона не могла дихати...
Перший аналіз на онкомаркери
показав 500 од. при нормі 35. Діагноз – рак, 4 стадія. З мами злили
23 л рідини, лікарі не давали їй ніяких шансів на життя.
Але я знаю, що Господь Ісус
Христос – Цілитель, і для Нього
немає нічого неможливого, тому
вирішила сподіватися на Бога. Я
попросила підтримки у своєї церкви, і всі, хто знав мене, включаючи пастора, стали молитися за
мою маму. І в якийсь момент я
чітко усвідомила, що в духовному
світі відбулися зміни: Бог – за нас,
і Він більше цієї хвороби і навіть
смерті!
Мамі призначили безліч аналізів, які повинні були виявити
ракові клітини у неї в тілі. Але
жоден аналіз їх не виявив! Хоча
повторний аналіз на онкомаркери
знову підтвердив рак 3-4 ступеня.
Лікарі зібралися на консиліум,
не розуміючи, як таке може бути:
рак є, але жоден додатковий аналіз його не показує. Діагностична
операція теж показала: раку немає! Але рідина продовжувала накопичуватися. Тоді вирішили, що

Нехай справжній сенс Різдва здійсниться у вашому житті!
Вітаю Вас із Різдвом Христовим та
особисто запрошую вас до християнської церкви «Перемога» – у місце для всієї родини. Давайте разом
будемо досягати Божого спасіння,
пізнаючи Його любов.
Щасливого Вам Різдва!
Старший пастор християнської
церкви «Перемога»
Генрі Мадава

У лікарні

Альона з матір`ю
це цироз печінки. Стали шукати
його – теж не виявили!
Доходило до смішного: лікарі-онкологи стверджували, що це
не рак, а цироз, а лікарі-гепатологи – що це не цироз, а рак! Так і
виписали нас додому з діагнозами
«рак» і «цироз печінки».
Ми продовжували молитися і
лікувати маму вдома. Іноді здавалося, що це вже кінець... Але я
казала собі: «Не здамся!». І мама
трималася. Разом з таблетками і
уколами ми «приймали», як ліки,
псалми і вірші з Біблії про зцілення і продовжували стояти на слові: «Ранами Його (Ісуса Христа)
ми зцілилися» (Іс.53:5).
І за півроку смерть відступила!
Почався процес відновлення. А
сьогодні, ще за півроку, мама здорова! В`яже шапки онукам, готує
пиріжки, гуляє на вулиці, пише
картини і дякує Богові за своє чудесне зцілення!
Господь Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий! І як він
зцілював людей 2000 років тому,
так робить це і сьогодні. Слава
Йому за все!
Альона Гончаренко
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ГОСПОДЬ ПОДАРУВАВ НАМ ДОВГООЧІКУВАНУ ДИТИНУ

Денис та Оксана Варяники

Ми з чоловіком одружилися у 2007 році. Денис одразу
ж хотів дитину, та я вважала: якщо у нас поки немає
власного житла, з дитиною поспішати не будемо.
Але за рік-два ми вже обидва стали думати про дітей.
Та все якось «не виходило».

М

и обстежувалися у лікарів, обидва, здавалося б,
були здорові, а дітей все не
було... Так тривало дев`ять років.
Нам вже стали пропонувати ЕКО,
від якого я відмовилася: навіщо,
будучи здоровою жінкою, робити
щось штучно? Ми знову і знову проходили обстеження, які показували,
що обидва здорові...
Щоправда, була версія, що зачати
дитину у нас не виходить через несумісність груп крові. Так буває, до
того ж, моя група крові – рідкісна:
четверта-«мінус».
Звичайно, приходив відчай, але,
будучи віруючими, ми з чоловіком
продовжували молитися і стояти на
Божих обітницях про те, що Він позбавляє від безпліддя і дарує дітей. За
нас молився наш пастор, молилися
проповідники, що приїжджали до

нашої церкви, молилися просто наші
брати і сестри. Ми вирішили не відводити погляд від Бога і до кінця сподіватися на Нього в цьому питанні.
І ось у вересні минулого року я
втратила свідомість на роботі і потрапила в лікарню. У мене була
кіста, яку довелося видалити. І в
процесі операції з`ясувався дивний
факт: виявляється, у мене вже не
четверта група крові з негативним
резус-фактором, а третя з позитивним! 35 років я була впевнена, що у
мене четверта негативна група крові, у мого батька – така ж, і раптом –
третя «плюс»... Тепер я розумію, що
це було перше Боже диво, щоб подарувати нам дитину.
За три місяці після операції я стала
не дуже добре себе почувати. Вирішила пройти тест на вагітність... І він виявився позитивним! Сльози перекри-
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вали радість: я дивилася на тест і не
могла повірити своїм очам. Чоловік,
дізнавшись про мою вагітність, теж
ледве стримав сльози... Бог вірний!
Вагітність була непростою: у мене
часто бував високий тиск, часом до
200 угорі. У таких ситуаціях нерідкі викидні, але я вже мала Слово від
Бога, що цю дитину дав Він, і проголошувала, що моя дитина буде жити
і звіщати про чини Господні! Казала,
що високий тиск і ліки, які я приймаю, не вплинуть на її розвиток, що
я народжу здорову дитину без відхилень у розвитку. І Бог буквально оточив нас Своєю турботою і чудесами.
У пологовому будинку, куди мені
дали направлення, потрібно було
укладати контракт для пологів. Але
все пішло не за планом. Вірніше,
не за людським планом. Операцію
мені призначили на 2 тижні раніше, оперувала мене сама завідуюча,
до якої важко потрапити, анестезія,
яка через грижі в моїй спині не мала
шансів подіяти, подіяла миттєво, а
ще з мене не взяли ні копійки! Здавалося б, я – дочка якоїсь впливової
людини. Але мій земний батько –
людина проста й небагата. Та я знаю,
що я – донька Всемогутнього Бога, а
Він вміє благословляти Своїх дітей.
Бог вірний! І блаженні тi, хто має
надію на Нього!
Оксана Варяник

З Матвійчиком на руках

Християнська церква «ПЕРЕМОГА»
Місце для всієї родини
Богослужіння церкви проходять:

За адресою:

неділя
середа

вул. Малинська, 16

10:00*, 14:00
19:00

(Святошинський район)

*служіння із сурдоперекладом

Виходити на ст. м. «Академмістечко» у голову поїзда, з турнікетів
направо, 15 хвилин пішки або маршрутками 301, 497К, 437 до
зуп. «Станція Новобіличі» (під мостом, біля залізниці).

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
СЛУЖІННЯ

КУРСУВАННЯ АВТОБУСУ
від метро «Академмістечко»
Автобус сірого кольору з табличкою «ПЕРЕМОГА» можна знайти на зупинці ст. м. «Академмістечко» щонеділі та щосереди за
ходом руху у бік вул. Малинської. Біля автобусу буде стояти
людина з табличкою «ПЕРЕМОГА». По закінченню служінь він
відвозить людей до ст. м. «Академмістечко».

РОЗКЛАД КУРСУВАННЯ АВТОБУСУ
У НЕДІЛЮ:
На 1-е зібрання –
з 9:45, останній
рейс об 11:00

На 2-е зібрання –
з 13:45, останній
рейс о 15:00

У СЕРЕДУ:
На зібрання –
з 18:45, останній
рейс о 20:00

НА САЙТІ:
VICTORYCHURCH.ORG.UA
нд. 10:00, ср. 19:00

НА YOUTUBE-КАНАЛІ:
YOUTUBE.COM/VCTV
(Вчення, проповіді та
різноманітні матеріали)

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ ПРОГРАМИ
ПАСТОРА ГЕНРІ МАДАВА «ГОЛОС ПЕРЕМОГИ»
На телеканалах :
ТБН вт. 17:30, ср. 10:30,
CNL пн. 15:00 (через тиждень)

З будь-якої ситуації є вихід!

ЛІНІЯ ЖИТТЯ

Служба консультування
та моральної підтримки.
Цілодобово.

+380 44 501-69-36, +380 97 177-22-42
+380 93 573-44-91, +380 66 406-65-01
skype: lifeline.victory | e-mail: life-line@victorychurch.org.ua
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