
Наша мета  – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

Спасіння в Ісусі

«Не може сховатися місто, 
що стоїть на верховині гори»
(Євангеліє від Матвія 5:14)
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ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

МIСТО НА ГОРІ

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

За матеріалами  
Олександра МЕНЯ

Добре пам’ятаю жінку по-
хилого віку, яка весь час лю-
била повторювати: «Я ніколи 
не врятуюся. Я не заслуго-
вую, куди мені?» Щоразу до-
водилося розвінчувати це її 
навмисне самопринижен-
ня та переконувати в про-
тилежному. А багато хто, на 
жаль, таку позицію й зовсім 
вважає особливою ознакою 
благочестя, приємну Богові. 
Але найчастіше люди дума-
ють про спасіння душі як про 
щось далеке, десь там, після 
смерті. Однак Господь каже, 
що сьогодні, зараз, ми отри-
маємо цей безцінний дар, 
якщо лише захочемо. Так 
відвідавши дім митника Зак
хея, якого всі люди вважа-
ли останнім грішником, Він 
побачив його розкаяне сер-
це, його віру, прагнення жи-
ти поіншому і прорік: «Сьо-
годні на дім цей спасіння 
прийшло». І хоч у той день 
у сім’ї Закхея ніхто не помер 
і не пішов на небеса, проте 
всі його рідні були спасенні, 
тобто Ісус Христос оселив-
ся в їхніх серцях, ставши їм 
Господом і Спасителем.

З одного боку, люди, які 
думають, що вони не мо-
жуть бути спасенні через їх-
ню недосконалість та негід-
ність, мають рацію. Дійсно, в 

кому з нас може перебувати 
Господь, коли ми обліплені 
гріхами, як брудом, з ніг до 
голови? А якщо ми намагає-
мося від них очиститися, то 
вони знову до нас прилипа-
ють. То що ж, значить, немає 
нам спасіння? Хто ж тоді мо-
же спастися? За особисті 
заслуги – ніхто, своїми сила-
ми звільнитися від гріха ми 
не в змозі. Але Боже Слово 

однозначно каже, що ми не 
тільки можемо врятуватися, 
але вже все для цього зроб
лено, тому що  Ісус Христос 
саме з цією метою прийшов 
на землю. За нас Він був 
розп’ятий, щоб ми спасли-
ся Його силою, благодаттю, 
Його викупленням. Господь 
помер, щоб Його кров оми-
ла наші гріхи. Він наблизив 
нас до Себе, врятував, зро-

бив Своїми дітьми.
І коли хтось каже, що ні-

коли не спасеться, то він 
сумнівається в рятівній силі 
Христової благодаті. Та сум-
ніватись не потрібно. Треба 
вірою прийняти благодать 
і отримати спасіння. Впус-
тивши божественного Гостя 
у своє серце, ми з Його до-
помогою очищаємо дім на-
шої душі від нечистоти, якою 
він був наповнений, від уся-
кої зазд рості, ненависті, не-
доброзичливості, зловтіхи 
і готуємо себе до вічності. 
Зникає все сміття, яке нако-
пичувалось роками, і наше 
єство прикрашається вірою, 
надією і любов’ю. У ньому  
поселяються мир, правед-
ність і радість, що є найго-
ловнішою ознакою присут-
ності Господа. І тоді все у 
нашому житті освячується 
Божою силою, і ми повсяк-
час відчуваємо Його поруч 
з собою, в собі. Це означає, 
що ми впритул наблизилися 

ВХОПИТИСЬ ЗА РЯТІВНИКА

У світі поширена думка, що 
прос то так нічого не дається, за все 
треба платити. Та, на щастя, ця за-
гальноприйнята теза зовсім не сто-
сується Бога. Адже Його благодать 
на спасіння посилається нам не за 
добрі справи чи якісь інші наші за-
слуги, а через превелику любов 
Творця до людей. І щоб отримати 
рятівну Господню милість, варто 
лише повірити. Повірити у найви-
значнішу подію усіх часів і народів – 
хресну жертву Божого Сина. «Бо 
спасенні ви благодаттю через ві-
ру, а це не від вас, то дар Божий, 
не від діл, щоб ніхто не хвалився» 
(Послання до Ефесян 2:89). Тож 
при бажанні кожен може одержати 
чудесний дарунок – непоборну си-
лу, в якій Бог являє Себе для нашо-
го порятунку. А наповнившись нею, 
ми перемагаємо гріх і досягаємо 
єднання з Творцем. Озброєні на-
дійною бронею від ворожих стріл, 
якими сатана намагається влучи-
ти в серце, аби збити з істинної 
путі, проходимо свій земний шлях 
під Божим покровом, з Його все-

благою поміччю. Отже, нам дуже 
пощастило. Бо живемо у надзви-
чайний час – час, коли на всіх лю-
дей, що є на землі, з небес вили-
вається благодать. 

Хоч Бог і проявляв Свою милість 
завжди, протягом усього існування 
людства, та коли люди заходили за-
надто далеко в своїх гріхах і безза-
коннях, Йому доводилось їх карати, 
щоб зупинити зло. (Оскільки Відку-
питель ще не прийшов). То були ча-
си Божих судів. І тривали вони аж 
до приходу Месії на землю. Через 
Голгофу Ісус Христос відкрив до-
рогу для милосердя, яке Небесний 
Батько відтоді поставив вище за 
суд. З тих пір триває ера благодаті.

Мимоволі виникає запитання: 
цей благодатний період назавжди 
чи на якийсь певний відрізок часу? 
Святе Писання каже, що гряде го-
дина, коли всім нам доведеться ста-
ти перед небесним престолом і да-
ти звіт про земне життя. Коли саме 
це станеться – ніхто не знає, крім 

Господа. Але кожен смертний може 
побачити довкола себе ознаки на-
ближення кінця світу, про які йдеть-
ся в Біблії. Це й пожежі війн по всій 
планеті, і голод, мор, і землетруси. 
А ще – фальшиві пророки, що спо-
кушають християн, прикриваючись 
іменем Господнім. Також охоло-
дження любові серед людей та не-
нависть одне до одного. І голов не – 
поширення Благої Звістки серед 
усіх народів світу. Насамперед тих, 
котрі у Святому Письмі названі «по-
ганами». Адже вибраним Божим 
народом є Ізраїль, йому від почат-
ку належать «... синівство, і слава, 
і заповіти, і законодавство, і Бого-
служба, і обітниці, що їхні й отці, і 
від них же тілом Христос...» (По-
слання до Римлян 9:46). Та Не-
бесний Отець віддав Свого єдиного 
Сина на покуту за гріхи усього сві-
ту. Милостивий Бог бажає, щоб ко-
жен сущий на землі, покаявшись у 
своїх гріхах, провів земне життя з 
Господом і мав шанс спастися у ві-

чності. Тож Він зробив серця ізраїль-
тян черст вими, і вони не повірили в 
 Ісуса, не прийняли Його жертви і ще 
дотепер чекають приходу месії. А 
тим часом завдяки проповіді Єван-
гелія через церкву і Святого Духа 
спасіння поширюється серед поган, 
тобто всіх інших націй. І все більше 
людей відкривають серця для Гос-
пода, каються, відмовляються від 
спокус сучасного світу, бо прагнуть 
бути з Ним і на землі, й на небесах. 
Але жорстокість стосовно Ізраїля бу-
де діяти до певної пори, аж поки в 
когорту спасенних, «не ввійде повне 
число поган» (Послання до Римлян 
11:25). Тоді час благодаті для нас за-
кінчиться. 

Тож зволікати небезпечно! Єди-
но правильне і мудре рішення – ви-
користати відведений нам час для 
спасіння, щоби покаятись, повірити 
у Слово Боже, навернутися до Не-
бесного Отця і насолоджуватись Йо-
го прощенням, милістю та любов’ю.  

Віктор ФРАНЧУК, м.Новодністровськ

Слово священика

до Царства Божого і реаль-
но відчуваємо його у своєму 
серці, як щось живе. (Без-
перечно, це не значить, що 
після цього ми можемо далі 
грішити, а Господь постійно 
буде нас рятувати. Кожен 
раз, коли наша воля повер-
тається до зла і веде нас 
кудись убік, слідами наших 
гріхів, ми боремося зі Спа-
сителем, віддаляємося від 
Нього і нехтуємо Його доро-
гоцінною жертвою.) 

Тож підіймімо взір на Гос-
пода, що простягає до нас 
руки з хреста і каже: «При-
йдіть до мене, усі струдже-
ні і обтяжені…» Не закри-
ваймо наші вуха від цього 
благодатного поклику, не 
робімо затверділими серця. 
Але всю нашу силу, устрем-
ління, прагнення, волю, ро-
зум і смирення спрямуймо 
на те, щоб іти до Нього. Бо 
Він чекає на кожного.

Сьогодні день спасіння...

БЛАГОД АТЬ. ЯК НАДОВГО?
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Cвого бога має кожен. Хтось молиться на стат-
ки, інші прагнуть влади, комусь вкрай необхідно 
досягнути слави, дехто віддає своє життя профе-
сії, ще декотрі присвячують його дітям. Та є й та-
кі, що безглуздо марнують дні, місяці й роки, не 
знаходячи жодного сенсу у власному існуванні. 
Мотивацією для них, як правило, є переконання, 
що світ не справедливий і жорстокий. Такі люди 
без кінця нарікають на уряд та президента, бо ті, 
мовляв, неправильно керують державою; докоря-
ють підприємцю – власнику найближчої крамни-
ці – за дорожнечу товарів; сваряться з пасажира-
ми в громадському транспорті; заздрять колегам 
по роботі чи сердяться на сусіда, що будує хату, 
чим порушує їхній спокій. Мають вони претензії 
навіть до Господа Бога: не так, мовляв, на землі 
все влаш товано, все не правильно.

Але Тим, Хто вчинив небо і землю, Хто «світ-
ло формує і темність творить», ми задумані 
як посудини, що в цьому, земному, житті мають 
сповнитись любов’ю і вдячностю. Адже для то-
го, щоб полюбити життя, Господь дав нам усе. 
Маємо очі, щоби бачити світ – дивовижно пре-
красний і досконалий, маємо слух, аби його чу-
ти, ми можемо переміщатися в просторі, подоро-
жуючи, і в мріях долати час. Щоб добувати собі 
хліб насущний, маємо фізичну силу та інтелект. 
Даровано нам ще безліч талантів, які допомага-
ють шукати своє місце у житті. А вже яким буде 
це місце – залежить від нашого бажання знайти 
застосування усьому тому, що дав Бог людині 
для щасливої долі. Хтось стає мініст ром, а інший 
доб ре почувається, працюючи слюсарем. І оби-
два вони задоволені. Обидва рівні перед Богом, 
бо для Нього не має значення ні наш соціаль-
ний статус, ні наші достатки. Господь заглядає у 
душу людини. Якщо там панує морок заздрощів 
і гордині, Небесний Отець відвертає погляд, бо 
то – від лукавого. Він тішиться лише тоді, коли 
бачить доброзичливі і вдячні серця.

Але таких у нашому сьогоденні, на жаль, не 
багато. Люди найчастіше прагнуть надбати яко-
мога більше матеріальних благ. Хтось сподіваєть-
ся таким чином забезпечити благополуччя сво-
їх дітей, інші намагаються утвердитись самі. У 
цьому стремлінні – зробити життя успішнішим – 
власне кажучи, немає нічого поганого. Гірше, ко-
ли в гонитві за багатством люди забувають про 
Бога і Його заповіді, в тому числі одну з найголов
ніших: «Не сотвори собі кумира». Людська гор-
диня та самовпевненість часто перешкоджають 
усвідомленню того, що Бог має на нас пов не пра-
во. Адже саме Він дає людині життя. А ще – з лю-
бові до нас Він віддав у жертву Свого Єдинород-
ного Сина, щоб ми мали змогу спастися від пекла. 
Обрати для себе майбутність із Небесним Отцем 
та смиренно приймати не лише успіхи, а й ви-
пробування, що трап ляються на життєвому шля-
ху. Уподобати життя з благим і люблячим Богом, 
Який звершує Свої святі справи через вдягнутих 
у «щире милосердя, добротливість, покору, ла-
гідність, довготерпіння» християн. Отож не ба-
рімось стати такими. Бо все в наших руках – щас-
тя не залежить від обставин, що нас оточують, а 
від того, якими очима ми дивимось на них.

Віктор ПЕЧЕНИК, Івано-Франківська обл.

ХТО ТВІЙ 
БОГ?

В одному селі жило по-
дружжя. Це були дуже добрі 
люди. Хоч дітей не мали, та 
весь вік, аж до старості, про-
жили, як кажуть, душа в ду-
шу. Дідусь, коли настав його 
час, відійшов у вічність, а ба-
буся залишилася сама. Та рук 
не опускала і далі поралась 
по господарству, тримала аж 
дві корови. Якось через те се-

ло йшов юнак і попросився до 
бабусі на нічліг. Старенька ра-
до зустріла гостя. За вечерею 
вони розговорилися. Хлопець 
розповів, що має покликан-
ня стати монахом, але перед 
тим здійснює паломництво до 
святого місця. Бабуся розка-
зала про своє нелегке життя, 
про роки війни і важку працю. 
Юнак, слухаючи її, зауважив: 

«Ви немало натрудилися на 
своєму віку. Зараз, напевно, 
настав час трохи відпочити. Та 
я запримітив, що сусіди при-
гнали з пасовища до вашого 
двору аж дві корови. Навіщо 
вони вам? Адже ви одна...» На 
що бабуся відповіла: «Та де 
одна?! Он за горбком живе ба-
гатодітна сім'я, я й допомагаю 
їм молочком та сметанкою. 
А там далі по вулиці – вдова 
з двома малими діточками, 
там – інвалід. Кожного ранку 
я приношу їм гостинці від сво-
їх корівок. Для цього й тримаю 
худобу і триматиму, докіль 
зможу. Бо до того часу, поки я 
ще комусь потрібна, ніколи не 
буду сама». 

Пройшли роки. Юнак став 
монахом, а згодом і священи-
ком. У своїх проповідях він час-
то згадує добру бабусю, яка 
мала покликання підгодовува-
ти своїх сусідів молоком. Вона 
не шукала своє призначення у 
високих ідеях чи великих спра-
вах, а бачила нужду довкола і 
робила для ближніх те, що мог
ла, віддавала те, чим обдару-
вав її Господь.

Бруно ФЕРРЕРО,  
письменник, Італія

ПОКЛИКАННЯ
ДЛЯ БАБУСІ

Роздуми

«Ти клич до Мене!» – Божий заповіт. 
Бог завжди чує і дає одвіт, 
Впокорить зло і вкаже шлях спасіння 
На небеса твоїй душі нетлінній.
Ти ж не барись хвалу Йому воздать
За доброту, за милість, благодать.
Адже це Бог твій, ви – одна родина, 
Він – твій Отець, а ти – Його дитина.
Тож клич до Нього, коли бачиш тучі, 
Він розжене їх, Він – Господь могучий. 
Ти зви Його, як ворог спокушає
І сил своїх боротись вже немає.

КЛИЧ ДО МЕНЕ! 
Звернись до Нього у молитві щирій
І попроси, щоби зміцнив у вірі.
Він відповість й зішле як нагороду
Благословення всьому твому роду.
Лиш забажай, і Він прийде до тебе, 
Відкриє істину, що є ключем до неба.
А поки на землі, звелич Його душею,
Ділами добрими і вірою своєю.  
Співай хвалу Спасителю Христу
За незбагненну Його жертву і святу. 
Вклонися низько ти до ніг Творця, 
Прослав і Сина, й Духа, і Отця!

Михайло ТКАЧ

Нам пишуть
ПОЕЗІЯ З-ЗА ҐРАТ

УЗНИК
Убогость, серость, тьма вокруг, 
Бетонный пол, сырые стены…
Как будто жизнь замкнулась вдруг 
В пучине огненной геенны.
Склонившись, узник в тишине 
Смиренно преклонил колени. 
И пребывал он, как во сне, 
Не видел солнца – только тени.
В молитве к Богу он взывал, 
Прося Всевышнего спасенья:
Немало он грехов собрал – 
Душа кричит, ища прощенья.
Однажды четко осознав:
Без Бога жить уже не может, 
Он каждый день к Нему взывал, 
Ведь только Бог ему поможет
Очистить душу от грехов,
Отречься от пути соблазна
И стать на истинный – Христов,
Чтоб в беззакониях не грязнуть.
Воздалось! Узник стал свободен, 
На сердце радость, мир в душе. 
Грешить он больше не способен, 
Навеки с Богом он уже.
Смиренно преклонив колени, 
Он Господа благодарит
За Свет, что разогнал все тени
И вечность в небесах сулит.

Анатолий САХНЮК

МОЇЙ МАМІ
Прости мене, моя рідненька, 
Що болю я завдав тобі. 
Прости мене, кохана ненько, 
За все, що я робив тоді.
В думках минуле виринає, 
Я з жахом згадую ті дні. 
Життя прожив безглуздо, знаю, 
І серце крається в мені.
Та вчасно Бог мене торкнувся. 
Він з мене зняв вину мою, 
Щоб я до Нього навернувся 
І віднайшов свою сім’ю.
В усіх гріхах я щиро каюсь
Й за тебе, рідная, молюсь. 
Я вірю: ти мене чекаєш. 
Прийду й до ніг тобі вклонюсь.

Віктор ЮРЧЕНКО

Продовжуємо цикл пуб лікацій 
про засуджених та про їхній змі-
нений світогляд («З місць дові-
чного ув’язнення», №8; «Листи з 
неволі», №9). Як виявилось, деякі 
з них вправні не лише в епісто-
лярному жанрі, але й неабиякий 
хист проявляють у вір шуванні. 
Від надміру щирих почуттів іх-
ні серця промовляють римою. 
Освіченість, творчі здіб ності, 
чисті душевні помисли тих, хто 
із-за ґрат подає віс точку на во-
лю, викликають великий подив і 
справжню повагу. 
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

История Сергея Антипьева 
и Юлии Ворониной, соединение 
их абсолютно разных судеб в 
одну – еще одно яркое подтвер-
ждение тому, что браки совер-
шаются на небесах. Несмотря 
на то, что их разделяли тыся-
чи километров, государствен-
ные границы, полярные жизнен-
ные уклады, разные социальные 
статусы, они нашли друг дру-
га, стали одним целым и обрели 
счастье. Воистину Господь благ 
и Его пути неисповедимы.

Сергей: Когда мне было шесть 
лет, отец с мамой развелись. Но и 
без папы я рос примерным мальчи-
ком, всегда хотел порадовать маму 
отличными оценками и образцовым 
поведением. Ведь я был ее «един-
ственной поддержкой и опорой». Но 
вскоре мама опять вышла замуж, и 
в нашей семье появился настоящий 
мужчина. Он оказался хорошим че-
ловеком. Через пару лет родилась 
сестренка, и в нашей квартире всем 
нам стало уже тесно, поэтому мы пе-
реехали в более просторное жилье 
в другом ра йоне Питера. Мне при-
шлось поменять не только школу, 
учиться в которой оставалось всего 
два года, но и круг общения. Тогдато 
все и началось…

Юля: Мое детство чемто похоже 
на Сережино. Хотя прошло за много 
километров от СанктПетербурга – 
в городе Запорожье. Мои родители 
тоже разошлись, и мне тоже тогда 
было шесть лет. Начиная с того вре-
мени, наша семья представляла со-
бой женский коллектив – я, мама и 
бабушка. Так же, как и Сергей, я хо-
рошо училась в школе и всегда слу-
шалась взрослых. 

Сергей: Другая жизнь. Новая 
компания. Там в старших классах 
многие курили марихуану, я присое-
динился к ним. В армии попробовал 
уже опий. А демобилизовавшись, 
встретил своих школьных друзей и 
с ними стал нюхать героин, потом 
и колоться, причем каждый раз ор-
ганизм требовал увеличить дозу. 
Жизнь протекала тогда в сплошном 
дурмане – четыре года плотно сидел 
на «системе». Пока мама не запо-
дозрила неладное. А когда узнала, 
сразу же обратилась к Богу за помо-
щью (она была православной хрис
тианкой). Водила меня в церковь, 
возила по разным святым местам, 
просила у Господа для меня избав-
ления. Но проблема оставалась. В 
конце концов мама поставила ульти-
матум: если я добровольно не лягу 
в больницу, она просто отдаст меня 
в «психушку». Пришлось лечь. Ме-
дики вытащили меня из наркотичес
кого рабства, и, чтобы сменить об-
становку, я уехал к отцу в Пермь. Но 
и там удержаться от пагубного при-
страстия к «допингу» не смог. Начал 
сильно пить.

Юля: И бабушка, и мама счита-
ли себя православными. Хотя часто 
говорили, что Богу верят, а попам – 
нет. Все же, придерживаясь обще-
принятых традиций, по большим 
христианским праздникам ходили в 
церковь. Меня, естественно, тоже 
брали с собой, хотя я очень мало 
понимала из того, что там происхо-
дило. Новый формат веры я откры-
ла для себя уже в юности. Одна из 
преподавательниц нашего училища 
както пригласила нас на служение 
в свою церковь. Там я впервые осо
знала, как велика Божья любовь к 
людям и насколько мы не благодар-
ны. Поэтому, когда пастор предло-

жил присутствующим покаяться, на 
меня снизошло какоето особенное 
чувство. Очень хотелось поблагода-
рить Небесного Отца за все хоро-
шее, что у меня было, и попросить у 
Него прощения. Хотя и не соверша-
ла какихто явных грехов. Когда ве-
чером дома рассказала своим род-
ным о произошедшем, увидела на их 
лицах настороженность. Мама и ба-
бушка не одобрили моего поступка и 
посоветовали в эту церковь больше 
не ходить. Я прислушалась к ним. Но 
упавшее в мое сердце зерно начало 
прорастать. Взялась читать Новый 
Завет. К сожалению, самостоятельно 
осилить замысловатый текст Еванге-
лия тогда так и не смогла. 

Сергей: Я отчетливо осознавал, 
что болен. Болен духовно. Но ни-
как не мог с этим справиться. Бы-
ло мучительно смотреть на мамины 

слезы, да и самому хотелось стать 
нормальным человеком. Поэтому 
решил искать исцеление в монас
тыре. Но мой недуг преследовал 
меня и там. Я умудрялся находить 
спиртное и выпивать даже в Божь-
их обителях – лишь только появ-
лялись деньги. За пять лет успел 
побывать в пяти монастырях: в Тих-
вине, в Моск ве, на Валааме, на Ко-
невце и в Оптиной Пустыни. Все 
безуспешно – раскаяние было, а 
силы бросить не хватало, внутрен-
ней свободы не получал. Но мама 
не переставала бороться за меня. 
К тому времени она уже посещала 
протестантскую церковь «Благая 
весть» и определила меня в Центр 
реабилитации «Бетель», где я про-
шел полный курс освобождения от 
зависимости. 

Как раз тогда моя мама внезапно 
умерла. Документы на нашу кварти-
ру за брал мамин третий муж и про-
дал ее. (Нам с сест рой он выплатил 
какието деньги. Свою часть я почти 
всю отдал одной женщине, чтобы 
она погасила свой кредит.) Сестра 
переехала к своему отцу, а я ока-
зался на улице. Уехал в Тихвин (не-
далеко от Петербурга), устроился в 
пекарню при монастыре. И уже со-
бирался писать прошение о приня-
тии в послушники. Но в очередной 
раз меня подвела моя страсть (по-
явившиеся деньги этому способст-
вовали). Напившись, я не вышел на 

службу. Поэтому из монастыря при-
шлось уйти. 

Жил в подвалах, в какихто при-
тонах, летом – на улице. Сидел на 
паперти у монастыря. Кушал с по-
моек, пил даже технический спирт, 
почти отморозил пальцы на ногах, 
меня заедали бельевые вши. К ге-
патиту В и С, приобретенному еще 
в юности, добавился диабет. Я стал 
инсулинозависимым, препарат бес-
платно получал в больнице. Пере-
жил несколько серьезных приступов. 
Но все это меня не останавливало – 
я беспробудно пил. Чувствовал себя 
ужасно – не только физически, но и 
морально. Месяцами не спал, мозг, 
кажется, воспалился до предела. 
Именно в таком состоянии однаж
ды дворники случайно закрыли ме-
ня в подвале. На два дня я оказал-
ся изолированным от всего мира. По 

истечении вторых суток я внутренне 
возо пил к Богу: «Господи! Либо за-
бери меня к Себе, либо помоги мне. 
Так жить я больше не могу!»

Юля: Начатую в ранней юности 
дорогу к Богу я продолжила, основа-
тельно повзрослев. В нашем коллек-
тиве работала верующая девушка, 
она часто цитировала Библию. По-
неволе слушая ее, я понимала, что 
вся мудрость и истина сосредоточе-
ны в этой Книге. Поэтому снова нача-
ла читать Евангелие и пошла с Аней 
в церковь. Служение меня приятно 
удивило. Дружелюбная атмосфера, 
доступная тема проповеди, искрен-
нее внимание ко мне, новому чело-
веку. Возникло желание следовать 
за Господом и не огорчать Его. Как и 
каждой девушке, мне хотелось иметь 
семью, детей. Поэтому начала меч-
тать о верующем муже. Хотела, чтобы 
будущий спутник жизни обязательно 
любил Бога. Общалась в основном с 
парнями, которые посещали церковь. 
Наде ялась, что Гос подь подскажет, 
кто мой суженый. И ждала заветного 
сигнала несколько лет. 

За это время многое произош-
ло. После 15летней разобщенности 
с отцом я опять его обрела. Он то-
же был рад найти меня, уже взрос
лую и самостоятельную. Между на-
ми установились теплые отношения. 
Но  ушла из жизни бабушка. А в 2013
ом тяжело заболела мама. Целый 
год она боролась со своим недугом, 

но, к сожалению, ее тоже не стало. 
Чтобы хоть както отвлечься от сва-
лившегося тогда на меня горя и убе-
жать от одиночества, решила уехать 
на некоторое время к своим хорошим 
знакомым. Василий Маковей (пастор 
церкви в одном из сел Винницкой об-
ласти) и его жена очень радушно и 
тепло приняли меня. Благодарна Бо-
гу за него и его доброжелательную 
семью! Когда покидала их гостепри-
имный дом, они горячо помолились 
за мою дальнейшую судьбу. И эта 
молитва возымела действие. 

Сергей: Тот крик в грязном, воню-
чем подвале, что даже и наружу не 
вырвался, а замер в груди оборван-
ного, больного, измученного греш-
ным пристрастием человека, был 
услышан Богом. Уверен, что это Он 
через несколько дней направил ко 
мне парня, который рассказал, что 
в Тихвине есть христианский реа-
билитационный центр, его основа-
ла местная еврейская община. Мне 
было все равно, куда идти, лишь бы 
помогли. В центре меня сразу накор-
мили, отмыли, одели. И целый год 
спасали мою душу – животворящим 
Божьим Словом, молитвами, сердеч-
ными беседами, искренним желани-
ем помочь. А сразу после курса реа-
билитации пастор церкви дал мне 50 
тысяч рублей на закупку материалов 
для изготовления мебели (это ремес
ло я освоил давно и время от вре-
мени зарабатывал таким образом). 
И о, чудо! Наличие в кармане денег 
не вызвало у меня желания выпить 
или уколоться. Я понял, что Бог ре-
ально осво бодил меня от пагубной 
страс ти. Тогда, четыре года назад, я 
начал учиться жить понастоящему, с 
Богом. Остался при центре, старал-
ся по мере сил служить и работать. 
Бог реально менял мою жизнь: вос-
становил отношения с отцом, сест
рой, подарил мне дружную, крепкую 
семью – христианскую общину. 

Юля: В одной из социальных се-
тей Сережа вел страничку, где раз-
мещал свои четверостишья, кото-
рыми подбадривал людей, ищущих 
свой путь в жизни. Я постучалась к 
нему в друзья, так мы и познакоми-
лись. Общаться с ним было инте-
ресно. Мы переписывались, завяза-
лись теплые отношения. Однажды 
Сергей предложил мне пере йти на 
«ты». Такая форма общения еще 
более сблизила нас, я почувствова-
ла, что он мне нравится, и сказала 
ему об этом. В ответ услышала, что 
тоже ему нравлюсь. 

Сергей: В Юле я увидел не толь-
ко красивую девушку (за это время 
мы дважды встречались воочию, об-
щались по Скайпу), но и заниматель-
ного собеседника и благоразумного 
человека. Я понял, что Юля даро-
вана мне Богом, и попросил её руки 
(через год после знакомства). Она со-
гласилась, и мы поженились. Сегод-
ня живем вместе в чудесном городе 
Тихвине, снимаем квартиру, работа-
ем, служим Господу в нашей общине, 
а еще с нетерпением ждем рождения 
первенца. И, естественно, не устаем 
благодарить Бога за Его чудесные де-
ла и всепрощающую милость!

Юля: Я учусь и стараюсь быть 
хорошей женой, нестроптивой и 
уступчивой. Ведь долгое время жи-
ла одна и привыкла все решать са-
ма. Но теперь все изменилось: гла-
ва в нашей семье, бесспорно, муж, а 
я счастлива принимать от любимого 
человека уважение и заботу. Тако-
го не испытывала никогда раньше. 
Слава Господу!

БРАКИ  СОВЕРШАЮТСЯ  НА  НЕБЕСАХ
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Опитування

Олег, актор театру, 
35 років: З такою точкою зору 
не згоден. Мені здається, 
саме ця молитва допомагає 
стати на шлях самовдоскона-
лення. Якщо її не читати, то 
шанси на виправлення рівні 
нулю. Щось той пан Боско не 
додумав...

Володимир, спеціаліст 
з  патентного права, 
29 років: Сама молитва не 
має якоїсь магічної дії, як ба-
гато хто думає. Молитва – це 
не формула чи заклинання, 
яке треба «відчитати», щоб 
вона принесла бажаний ре-
зультат. Молитися треба пе-
редусім серцем, усвідомлю-
ючи при цьому смисл того, 

що промовляєш. Тобто при 
цьому має бути задіяний і 
розум. Отже, щоб правиль-
но молитися, людина мусить 
докладати зусиль. Іван Боско 
в чомусь таки правий. Але є 
рація і в тому, що молитися 
потрібно в будьякому разі. 
А оскільки самому правиль-
но молитися важко, то треба 
просити допомоги у Господа.

Олександра, кандидат 
наук, 46 років: Справа тут, 
мабуть, не стільки в молит-
ві, як у вірі. Особисто я неод
норазово переконувалась, 
що молитва має велику силу, 
якщо вона промовляється з 
вірою в серці. Та й покійна 
мама розповідала, що я, на-

родившись практично мерт-
вою (не подавала ніяких 
ознак життя), ожила лише 
після того, як вона про це що-
сили благала Бога молитвою 
«Отче наш». 

Так, людина слабка і, зви-
чайно, не досконала. Але це 
не значить, що вже й праг-
нути до кращого їй не варто. 
Подібно до того, як неможли-
вість досягти ідеальної чис
тоти не означає, що не по-
трібно щоденно вмиватися. 

Андрій, інженер, 40 років: 
Неосознанное повторение 
«Отче наш» с целью его ма-
гического действия ничего 
не дает. Молитва – это не 
колдовство, а общение с 

НЕ МОЛИСЬ «ОТЧЕ НАШ…»
Не кажи ОТЧЕ, якщо не поводишся як син. Не 
кажи НАШ, якщо у своєму егоїзмі відділяєшся 
від інших. Не кажи СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ, якщо 
думаєш лише про земне. Не кажи НЕХАЙ СВЯ-
ТИТЬСЯ ІМ’Я ТВОЄ, якщо не шануєш Його. Не 
кажи ХАЙ ПРИЙДЕ ЦАРСТВО ТВОЄ, якщо воно 
для тебе лиш матеріальний успіх. Не кажи НЕ-
ХАЙ БУДЕ ВОЛЯ ТВОЯ ЯК НА НЕБІ, ТАК І НА 
ЗЕМЛІ, якщо не приймаєш її, коли вона боліс-
на для тебе. Не кажи ХЛІБА НАШОГО НАСУЩ-
НОГО ДАЙ НАМ СЬОГОДНІ, якщо не турбуєшся 
про голодних і нужденних. Не кажи І ПРОСТИ 
НАМ БОРГИ НАШІ, ЯК І МИ ПРОЩАЄМО ВИ-
НУВАТЦЯМ НАШИМ, якщо тримаєш у душі об-
разу на брата. Не кажи І НЕ ВВЕДИ НАС У ВИ-
ПРОБОВУВАННЯ, якщо продовжуєш свідомо 
жити в гріху. Не кажи АЛЕ ВИЗВОЛИ НАС ВІД 
ЛУКАВОГО, якщо не борешся зі злом. Не кажи 
АМІНЬ, якщо не сприймаєш всерйоз слова мо-
литви «Отче наш».

                                          
                              Іван БОСКО

Ці категоричні твердження католицького священика Івана Боско стосовно 
найбільш поширеної у християнтві молитви «Отче наш» торкнулись сердець 
людей і викликали у них неоднозначні відгуки. Думки декотрих респондентів 
пропонуємо увазі читачів.

Личностью, с Богом. В ней 
должны участвовать разум 
и открытое, искреннее серд
це. Потому что перед Богом 
не нужно лицемерить, Его 
не обмануть. Господь видит 
насквозь каждого человека 
и знает о нём все, даже то, 
чего он сам о себе не ведает.  

Інна, журналіст, 28 років: 
Ми всі далеко не ідеальні, 
аби жити тільки правильно. 
На жаль. Та, мабуть, так по-
будований світ. Так було ви-
значено, аби Ісус за нас, гріш-
них, пролив Свою кров. А ко-
жен, хто молиться, намага-
ється доторкнутися до Його 
святості (хоча ніколи не ста-
не святим). Зі всією щирістю 
молитимуться і прагнутимуть 
дотримуватися сказаного 
лише ті, хто має в собі потуж-
не світло віри. Але й усі ті, хто 
промовляє «Отче наш», то 
хоча б трохи, а все ж мають 
у серці віру, і слова молитви 
неодмінно торкнуться їхніх 
душ. Той же, хто не намага-
ється змінити себе, аби жити 
за Божими заповідями, є да-
лекий від Господа і не каза-
тиме жодної молитви, в тому 
числі й «Отче наш», бо живе 
без Нього, нашого Батька.

Юлія, педагог, 60 років: 
Повчання Івана Боско ви-
словлене в дуже авторитар-
ній формі. Хто кому може на-
казати: не молись?! Особли-
во вражає різкістю заголовок. 
Можна було б сформулюва-
ти так: «Чи можеш ти...». А в 
цілому тлумачення правиль-

не. Перш ніж казати молит-
ву, треба усвідомити її суть 
і звірити її зі своїм єством. 
Людина своїми помислами і 
діями повинна увійти у гар-
монію зі словами молитви. 
Тоді промовлене оживе в її 
житті. Інакше молитва буде 
мертвою. Я би сказала так: 
молись, але глибоко усвідом, 
що ти кажеш, що ти робиш і 
яке це має значення для тебе 
і для світу.

Ірина, педагог, 36 років: 
З одного боку, священик має 
рацію. Він осмислює кожне 
слово і фразу та закликає до 
цього всіх. І в цьому є сенс. 
З іншого – якщо людина по-
чинає проговорювати молит-
ву, не вдумуючись у її зміст, 
автоматично, але робить 
це впродовж якогось певно-
го часу, то вона має шанс в 
якийсь момент ці слова усві-
домити і почати проектувати 
їх на свої помисли, вчинки і 
життя. Особисто я словами 
«прости нам провини наші» 
нагадую собі, що маю про-
щати своїм «боржникам» (бо 
схильна довго тримати обра-
зи). Щоправда, одноразово-
го читання молитви не дос
татньо, аби комусь вибачи-
ти. Однак це не означає, що 
я не маю морального права 
проговорювати ці слова ще і 
ще. Отож вважаю, що автор 
хотів заохотити людей моли-
тися, не сподіваючись лише 
на Божу милість, а й активно 
працюючи над собою.

Чому на теренах України так тре-
петно ставляться до свята Покро-
ви? Воно у нас стало ледь не наці-
ональним. Звісно, визначальною тут 
є віра. Звідки ж береться ця духовна 
субстанція? «Віра від слухання, – за-
значає апостол Павло, – а слухання 
через Слово Христове» (Послан-
ня до Римлян 10:17). Тобто істинна 
християнська віра приходить у життя 
людини зі Словом Божим – почутим 
чи прочитаним – через Євангеліє. То 
яким чином з’явилася віра в Покро-
ву? Якщо ретельно пошукати витоки 
цього свята, виявиться, що ніякі ін-
ші народи навіть православного ві-
ровчення, окрім тих, що перебува-
ли чи перебувають під «омофором» 
Російської Православної Церкви, у 
своєму календарі такого свята не 
мають. «Покрова – одне з найулюб
леніших на Русі православних свят, 
котрого немає в календарях інших 
православних церков, – зазначає 
російський сайт «Религия и миро-
воззрение». – Це тим більше пара-
доксально, що подія, яка лежить в 
його основі, пов’язана із заступницт
вом Богородиці, що зберегла під 
своїм покровом Константинополь 
від завоювання саме нашими пред-
ками…» (До речі, багато дослідників 
вказують, що цими «предками» були 
київські князі Аскольд і Дір.)

Свято започатковане у XII ст. кня-
зем Андрієм Боголюбським. «Андрій 

Боголюбський заслужено не зажив 
популярності в писаннях україн-
ських та, власне, й більшості росій-
ських істориків, – зазначає дослід-
ниця історичних церковних текстів 
Ірина Жиленко. – Щоправда, остан-
ні сходяться на його основній ролі в 
утворенні першооснови московської 
державності в Заліссі. Проте й вони 
не надають великого значення кано-
нізації цієї особи, здійсненій в 1702 
році». Очевидно, церква канонізува-
ла князя (не без бажання нового бу-
дівничого російської імперії Петра І) 

швидше за його заслуги як заснов
ника московської держави, а не за 
благочестиві справи. Боголюбність 
князя Андрія була подібна до тієї, 
яку мав цар Петро І, котрий пере-
плавляв церковні дзвони на гармати. 
«Насправді ж він менше, ніж будь
хто з можновладців XII ст. може пре-
тендувати на роль святого. Зокрема, 
на Андрієві повністю лежить вина за 
нещадний розгром Києва 12 берез-
ня 1169 року, який можна порівняти 
хіба що з Батиєвим. До речі, Київ та 
його храми разом із Лаврою були до-

щенту зруйновані князем якраз після 
того, як в основ ній резиденції князя 
(с.Боголюбово, Владимирська обл.) 
було збудовано перший храм на 
честь Покрова Богородиці на річці 
Нер ла з одночасним запроваджен-
ням у церковному календарі ново-
го свята – Покрови. Чи не тому так 
сталося, що в Києві не квапилися під 
міфологізований Андрієм Покров? 
Андрієві знач ною мірою належить 
також і роль «першовідкривача» за-
стосування у феодальних війнах то-
тального винищення завойованих 
областей. Літописний текст більшос-
ті зведень пов ниться описами йо-
го жорсткості під час військових дій, 
навіть по відношенню до мирного 
населення… У роботах вітчизняних 
істориків за Андрієм закріпилась ціл-
ком заслужена «слава» нищителя 
української державності, грабіжника 
церковних цінностей…» (І.Жиленко). 
Тож великий подив викликає неаби-
яке пошанування Покрови в Україні. 
Звідки в нас така віра в міф, створе-
ний недругами Київських земель?

Боязко тут проводити паралелі, 
але з огляду на історичну долю Украї-
ни та її церкви мимоволі думаєш: чи й 
ми самі, очаровані культом Покрови, 
не стали сліпими, що спотикаємось 
віками, не бачачи ясно свого шляху? 
Чи не тому так, що віримо більше у 
чужі міфи, аніж у Слово Боже?

Михайло МЕЛЬНИК, м.Харків

ПІД ЧИЇМ ПОКРОВОМ

ЗАПРОШУЄМО  ВАС 
НА  БОГОСЛУЖІННЯ

СВЯТКУЄМО?


