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

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

МIСТО НА ГОРІ

«Отче Небесний! 
Я приходжу до Тебе 
в ім’я Сина Твого 
 Ісуса Христа. І про-
шу: прости мої грі-
хи та очисть 
мене від них. 
Спаси мене з 
великої  милос -
ті  Твоєї. Дай мені 
осягнути Твою любов, 
дай зрозуміти і прийняти гол-
гофську жертву. Навчи мене 
любити Тебе, служити Тобі. Я 
вірю, що Ти чуєш мою молитву.  
Дякую. Амінь.»

Спасіння в ІсусіЩО ДАЄ
ПРОЩЕННЯ

Початок, продовження на с.2

В’ячеслав БОЙНЕЦЬКИЙ, США 
Оскільки кожен з нас живе у су

спільстві, а не відокремлено, то нам 
вкрай необхідно вибудовувати сто
сунки з людьми, які нас оточують. І 
так як усі ми можемо помилятися, 
вчиняти щось неправильне стосовно 
інших, то дуже важливо уміти проси
ти прощення, смирятися, поступати
ся і прощати. Це легко можуть робити 
ті, хто змалечку навчений відпускати 
образи і каятись перед кимось. Коли 
діти бачать, що батьки просять виба
чення одне в одного, то вони будуть 
звикати до такого і самі зможуть про

сити пробачення та прощати. Отже, 
в сім’ї найлегше прищепити таку рису 
характеру. Крім того, набагато легше 
прощає комусь та людина, яка знає 
Бога, тобто живе з Ним у серці, керу
ється Його принципами, звіряє з ними 
свій поступ. 

Недавно чув свідчення жінки, яка 
смертельно захворіла, і лікарі від
правили її додому як безнадійну. Од
ного разу перед нею з’явився Ангел і 
спитав, чи готова вона простити сво
го кривдника (хвора знала, про кого 
йдеться). Вона відповіла, що не може. 
На другий день Ангел знову прийшов 

до неї з тим же запитанням. Жінка 
повторила, що не може, і попросила 
допомогти їй це зробити. Лице Анге
ла засяяло радістю. Він промовив: 
«Непрощення могло тебе погубити».

Поступово жінка почала одужува
ти і згодом стала повністю здорова. 
Іноді як результат непрощення та об
раз болячки оселяються у нашому тілі 
та ятрять його. І ключ до зцілення у 
простому рішенні – смиренні душі, 
коли ми відпускаємо зі свого серця 
того, хто причинив нам біль, проща
ємо йому або готові сказати унікаль
не, благословенне слово «прости» 
іншому, кого образили ми. Коли лю
дина опиняється у якихось склад
них обставинах (хвороби, борги чи 
сімейні проблеми) і в цей момент не 
може простити, то вона потрапляє в 
подвійний капкан. Тому так важли
во прощати нашим винуватцям і са
мим просити прощення. Навіть якщо 
це спочатку просто на словах. Зго
дом буде і з серця. Коли ж людина 
цьому не навчена, живе без Бога і її 
єство заполонила гординя, то вона 
буде оправдовуватися, аби сказати, 
що не винна. А також не буде здатна 
простити своїм кривдникам. Без Бога 
перемагати гординю дуже нелегко. 
Вона противиться, не хоче вмирати. 
І лише Господь звільняє від тої під
ступної пихи. Так, хтось, може, скрив
див нас. Але ця несправедливість ні 
в якому разі не повинна породжувати 
у нашому серці образу або тим біль
ше бажання помсти чи відплати. Бо 

це не є Божі принципи, і такі почуття 
шкодять нам самим. 

Людині звично апелювати до спра
ведливості. Ми завжди прагнемо її 
стосовно себе, намагаємося доби
тися своєї правди і щоби наш кривд
ник був посоромлений та покараний. 
Але Господь явив нам вищий рівень 
стосунків: в останні хвилини життя, 
коли над Ним глумилися і збиткува
лися, Він промовив: прости їм, Отче, 
бо не знають, що чинять. Він не сер
дився, не обурювався, не засуджував 
тих, хто над Ним, абсолютно безне
винним, знущався, навпаки – змило
сердився. І простив. Милість Він по
ставив вище за суд, відкривши і для 
нас цю благодатну дорогу.

«Великі та дивні діла твої, 
Господи» (Книга Об’явлення 
Івана Богослова) – слова, 
якими Ангели будуть про
славляти Бога наприкінці 
світу, якнайкраще пасують 
до опису того, що відбува
лося на Хрещатику у неді
лю 17 вересня. Від Майдану 
до ЦУМу він був ущерть за
повнений святково одягне
ними людьми. Несподівано 
прийшло так багато народу, 
що навіть закрили станцію 
метро «Хрещатик». Хтось 
нарахував до півмільйона, 
хтось – 150 тисяч чоловік. 
Однозначним є те, що вос
таннє таку кількість українців 
центральна вулиця столиці 
бачила під час Євромайда
ну три роки тому.

Але в 2014ому зі своїх 
домівок нас вивела спільна 
проб лема, а в 2017ому – 
спільна надія. Вперше в іс
торії України на Хрещати
ку святкували День подяки. 
Його в українських протес

тантських церквах відзнача
ють здавна. Але кожна гро
мада дату святкуваня оби
рає сама, як і назву (День по
дяки або Жнива). В цей день 
Богові дякують за врожай, а 
в ширшому, філософському, 
розумінні – за життя і за всі 
добрі плоди, які Він дає.

Подія відбулася в рам
ках всеукраїнської програми 
«Реформація500». Тому на 
Хрещатик прийшли віруючі 
не якоїсь однієї, а, мабуть, 
усіх протестантських конфе
сій, які є в Україні: баптисти, 
п’ятидесятники, харизмати, 
лютерани, англікани, адвен
тисти сьомого дня, методис
ти, меноніти, пресвітеріани. 
Знач на частина учасників 
Дня подяки – це православні 
віруючі або й такі, що не на
лежать до жодної з церков. 
Було багато киян, чимало 
приїхало з областей, навіть 
з тих територій, що межують 
із зоною бойових дій. Пряму 
трансляцію події здійснюва

ли на 26 країн світу шістьма 
мовами. Хочеться вірити, що 
з цього часу буде започатко
вана доб ра традиція міжкон
фесійного святкування Дня 
подяки. А відтак прийде і єд
ність усіх християн…

«Великі та дивні діла Твої, 
о Господи, Боже Вседержи-
тель...»

Віктор УКОЛОВ, м.Київ

***Написати про цей захід 
мене спонукала наявна в на
шому суспільстві думка про 
те, що протестантські церк
ви – це секти, а їхні члени –  
обмежені, засліплені люди, 
які потрапили в пастку і з 
яких виманюють гроші, або 
вони самі маніпулюють і ви
тягують фінанси у довірли

вих, простодушних громадян. 
Але те, що 17 вересня відбу
валося на Хрещатику, на мій 
погляд, вщент розбиває таку 
негативну думку. Масштаб
ність і грандіозність дійства, 
високий рівень організації, 
усміхнена, радісна, натхнен
на публіка – все це було на
стільки надзвичайно, що вра

Визначні події ВПЕРШЕ В УКРАЇНІУ самому серці України, на головній площі нашої столи-
ці, під відкритим небом – без стін, огорож і меж – Господь 
визнається Господом! Це щось надзвичайне, добре і об-
надійливе. Всевишній справді дуже нас любить, милує і 
до нас благоволить.
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жало з перших хвилин. Пря
мо на Хрещатику було спо
руджено дві великі сцени, а 
ще – багато упорядкованих 
місць, де можна було дізна
тися про діяльність різних 
протестантських громад, ди
тячий майданчик, спортивна 
зона, а також облаштовано 
майданчик для людей з об
меженими можливостями. До 
столиці приїхало багато гос
тей. Були запрошені профе
сійні ведучі, співаки, музичні 
колективи. Найбажанішим 
гостем, на якого всі чекали, 
був Нік Вуйчич, всесвітньо 
відомий австралійський мо
тиваційний спікер, проповід
ник, який народився без рук 
і без ніг, але при цьому живе 
повноцінним життям і є щас
ливою людиною. 

Мене вразила велика кіль
кість християнських організа
цій, які вийшли на Хрещатик, 
щоб розповісти про свою су
спільну роботу. Це і благодій
ні осередки, що допомагають 
сиротам, вдовам, інвалідам, 
матерямодиночкам, приста
рілим, постраждалим від вій
ни, військовим (прямо в зонах 
АТО); і реабілітаційні центри 
для нарко, алкозалежних та 
учасників АТО, центри допо
моги сходу України; і асоціа
ції журналістів – радіо, теле
бачення, друкованих ЗМІ, які 
пропагують моральні цінності 
в родині і соціумі та здоровий 
спосіб життя; і товариства до
помоги людям з обмеженими 
можливостями, християнські 

медичні клініки, працівни
ки яких просто на Хрещати
ку проводили безкоштовне 
обстеження і надавали до
помогу хворим; молодіжні 
організації, які пропонують 
юнацт ву альтернативу – про
водити час цікаво і ефектив
но, не завдаючи шкоди собі 

та оточуючим; дитячі орга
нізації, що сприяють форму
ванню у дітей правильного 
світогляду, здорової психіки 
та вихованню їх у любові до 
оточуючих. Тож виникає пи
тання: як можуть такі «сек
ти» негативно впливати на 
суспільство? Скільки сил, 
часу і грошей вкладає кожен 
з нас, щоб комусь допомогти 
в будьякій із названих сфер? 
Ці люди живуть за біблійними 
принципами. Вони вірять, що 
Бог є і що Ісус Христос помер 
через наші гріхи. І тим, хто 
вірить у Нього, Він дає вічне 

життя. Дуже хочеться, щоб 
ми навчилися все оцінювати 
об’єктивно та неупереджено.

Нік Вуйчич приїхав здале
ку, щоб посприяти українцям 
у наверненні до Бога, допо
могти нам змінити на краще 
ситуацію в країні і в кожного 
зокрема, щоб запалити в на

ших серцях іскру надії і віри в 
те, що ми можемо (і будемо!) 
жити в мирі, злагоді та любо
ві. Тобто він говорив багато 
корисних речей. Серед іншо
го Нік сказав: «Я хочу, щоб ви 
усі разом вголос пов торили 
наступне: з сьогоднішнього 
дня я буду більше любити 
оточуючих мене людей!» Ду
маю, аби Україна стала кра
щою (чого ми всі прагнемо), 
кожному треба щось робити, і 
найдоступніше – любити тих, 
хто поруч. Бо все починаєть
ся з любові. 

Дарія ПАВЛОВА, м.Миколаїв

***Сьогодні не тільки світ, 
але й Церква перебуває під 
впливом мамони (багатство), 
а вона веде людство до за
гибелі. Все частіше помпез
ність величних церковних 
обрядів фактично підмінює 
наше духовне життя – життя 
в Бозі, в Ісусі Христі, у Свя
тому Дусі. А воно осягається 
щиросердним розкаянням у 
своєму гріховному минуло
му, переродженням, преоб
раженням і поклонінням в 
дусі та істині. Але на зава
ді – всезгубні гріхи, нищівні 
пристрасті, зваби світу цього 
і лукавий. Все це зло покли
каний побороти кожен послі
довник Христа. Та, на преве
ликий жаль, ця тема сьогодні 
майже повністю відсутня в 
проповідях і науках сучасних 
духовних провідників наших 
Церков. Що ж нам далі ро
бити? Подивитись, як діяли 
у свій час апостоли та й сам 
Христос, Який не мав «де го-
лови прихилити». Вони не 
чекали на своїх послідовни
ків у відпустових святих міс
цях, не дожидались храмо
вих свят, щоб привітати, бла
гословити, промовити слово 
про свято, побажати здоров’я 
і виголосити многоліття. Вони 
йшли в народ.

Саме так робить Нік Вуй
чич – всесвітньо відомий спі
кер, лектор, християнський 
проповідник, мільйонер, біз
несмен, письменник, батько 
двох дітей. У неділю, 17 ве
ресня, в День подяки, який 

відзначають протестанти, в 
Києві, на Хрещатику, він ви
ступив перед багатотисячною 
аудиторією і сказав цінні сло
ва: «Тільки тоді, коли українці 
будуть допомагати одне од
ному, Україна буде процвіта
ти». Подібну думку дві тисячі 
років тому виголосив Спаси
тель світу. Так, тільки в любо
ві до Бога і до ближнього мож
на звести будівлю, яка ніколи 
не впаде. Впевнений, про це 
повинні постійно говорити всі 
християнські проводирі, по
чинаючи з найвищих санів, 
і тоді в нас обов’язково все 
зміниться на краще. А також 
не можна відгороджуватись 
високими мурами від мирян, 
бо вони потребують спасіння. 
Варто зійти зі своїх високих 
тронів і вести відкриті роз
мови на теми віри і духовно
морального життя, якнай
частіше доносити широкому 
загалу повчальне спасенне 
слово. Це і є головна місія 
християнського служіння і ви
раження посвяти Богу. З жи
вим словом, як зокрема це 
постійно робить Нік Вуйчич, 
іти до професорів, студентів, 
урядовців, підприємців, пра
воохоронців, лікарів, вчителів 
(о, якби з вищого прошарку 
суспільства більшість навер
талася до Бога, яка б то була 
у нас держава!) і закликати їх 
будувати якнайкращі відно
сини між нами, українцями, 
щоби зміцнити Церкву і вря
тувати Україну.
Протоієрей Михайло МЕЛЬНИК, 

Івано-Франківська обл.
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Чомусь довго не могла сісти і написати листа 
до Тебе, мій Отець, мій Господь. Не знала, з чого 
почати, не знала, які слова підібрати, не знала, чи 
зможеш мене зрозуміти і вислухати. Але на все 
свій час... Піс ля нетривалої розмови з колегою і хо-
рошою подругою вирішила: а навіщо шукати слів? 
Просто візьму олівець і нехай пише серце. Отже, 
почну з подяки.

Дякую Тобі за те, що живу з любов’ю у серці до 
Тебе, що Ти мене любиш, завжди готовий вислуха-
ти, що Ти ніколи не залишаєш мене наодинці з моїми 
проблемами. Вдячна Тобі й за те, що маю ці проб
леми, що завжди хочу вирішувати їх з Твоєю допомо-
гою. Дякую, що маю коханого чоловіка, якого Ти мені 
дав для спільного життя. Дякую, що через хвороби 
моїх найрідніших людей я знайшла стежку до Тебе, 
мій Господь. Прошу Тебе: допоможи мені нести свій 
хрест достойно, не нарікаючи і не ремствуючи.

Дякую Тобі за те, що подарував мені двох чарівних 
донечок, а згодом і двох зятів та двох онуків – Женеч-
ку і Арсенчика. Молю Тебе, поведи і їх цією стежеч-
кою, слідом за мною, щоб вони також пізнали Тебе. 
Дякую Тобі за дорогих і милих мені людей, істинних 
християн, які підтримали мене у важкі хвилини і до-
помогли знайти Тебе. І тепер я живу у величезній 
любові до Тебе. Кожною своєю клітинкою відчуваю 
Твою повсякчасну опіку, турботу, незбагненну любов 
і милосердя до мене та до моїх рідних. Життя без 
Тебе жалюгідне, марне і небезпечне. Господи, якби 
не Ти, то хтозна, що з нами вже було б. Тільки на 
Тебе сподіваємось, бо Ти є віра, надія і любов! Про-
шу Тебе: прости нас за все і будь завжди з нами!..

Впевнена, що тільки Всевишній Бог, до Якого ми 
приходимо через Господа Ісуса Христа, може заповни
ти пустоту в наших серцях. Адже все, чим ми живемо, 
дихаємо, як відчуваємо, – це є Він, повнота всьо го у 
всьому. І лише пізнання Ісуса Христа як Божого Сина 
виводить нас на цей єдино істинний шлях.

Лариса ШТЕПОВАНА, м.Новодністровськ

Лист        до Бога
У цьому році якось дуже зне

нацька, як на мене, надійшли 
до нас холоди. Щойно відлеті
ло нестерпно спекотне літо, від 
якого ховалися хто куди міг – у 
ліс, річку, під кондиціонер, як 
уже дихнуло не властивими по
чатку осені заморозками. І хоч 
дерева стоять ще майже зовсім 
зелені, а повновладна госпо
диня цієї пори лиш зрідка своїм 
барвистим пензлем майстерно 
починає торкатися декотрих з 
них, трохи затуманені, похмурі 
і через те сумні ранки та безмі
сячні, темні, швидко наступаю

чі вечори викликають певну на
сторогу, змушуючи переглядати 
власну позицію стосовно фра
зи, яка неодноразово злітала з 
уст влітку: якби вже швидше до 
осені. Проминули, збігли, спли
нули ті гарячі, прикрі дні (як і не 
було їх), коли чекалося рятівної 
ночі, щоб, вийшовши з душно
го приміщення надвір, потіши
тися приємною нічною прохо
лодою. Тоді, підіймаючи голову 
вверх та вдивляючись у зоряну 
блакить, здавалося, що зустрі
чаєшся поглядом з Тим, хто 
випробовує твою міць, посила
ючи таке пекуче літо. Так хоті

ЯКИЙ УРОЖАЙ?
лося Його спасенної свіжості. І 
ось вона прийшла. З останніми 
днями першого місяця осені, її 
раптовою остудою, що не лише 
вночі, а протягом всієї доби ви
тає у повітрі. Хутенько забігаєш 
до хати, кутаєшся в теплу ковдру 
і ... мимоволі поринаєш у теплі 
спогади про збігле жарке літо. А 
тим часом уява ненавмисне по
чинає малювати ще більш суво
ру пані – білу, яка вже, думаєть
ся, не за горами. Але оскільки 
природа підвладна не нам, то 
мусимо приймати все, що вона 
нам приносить, погоджуючись з 

автором слів «Природа не має 
кепської погоди, будьяка пого
да – благодать». Бо цю благо
дать, як і всяку іншу, посилає 
нам абсолютний Владар і при
роди, і кожного з нас – Творець, 
Небесний Батько. 

Мимохіть думається про іншу 
осінь – осінь мого життя, яка 
вже наступила, а генген за об
рієм видніється і зима. З чим я 
підійшла до цієї пори? Адже саме 
зараз можна подивитися, чи вро
дило на моєму полі, який урожай 
я зберу. І що ж є тим мірилом, за 
яким дізнаєшся про свої жнива? 
Безумовно, це те, яких скарбів ти 

наскладав і де. До якого щабля 
життєвої драбини ти підніс свою 
душу. З ким і з чим твої щоден
ні помисли і гадки. Людина хоч і 
Боже створіння, все ж це істота, 
яка надто любить себе. Через те 
і душу свою не завжди може по
бачити об’єктивно. Навіть якщо 
й вдається щось незугарне по
мітити, то не хочеш зостанов
лятися на тому, мерщій перебі
гаєш до чогось іншого або знахо
диш оправдання. Проте є оний, 
кращий і правдивіший, вимір 
твоїх прожитих весни та літа. 
Це люди, які тебе оточували, з 
якими ти ішов по життю всі дні, 
чи які з’являлися деськолись, а 
чи які метеором пролетіли крізь 
твоє життя, або з якими ти з’їв пуд 
солі. Саме вони визначають, чи 
щедрою виявилася твоя осінь, 
чи спокійно і неспішно ти пере
ступиш поріг наступної пори, за
вершальної, а відтак і станеш на 
поріг вічний. Якщо ти міг прожи
вати свої дні так, що в тобі хоч 
іноді з’являвся шматочок неба, 
якщо хоч комусь ти його являв, 
якщо хоча б твої рідні і близькі 
бачили в тобі той зблиск, то во
сени ти обов’язково збиратимеш 
урожай. Але для того, щоб він був 
щедрим, працювати треба було 
в теплу пору: тебе ображали – 
ти мав прощати і продовжувати 
любити; забували про тебе – мав 
нагадати чимось добрим (хоча б 
телефонним дзвінком); нагово
рювали якоїсь неправди – по
спішити проявити ласку. Щоразу 
мала бути твоя поступливість і 
смиренність. Як важливо було 
про це знати навесні (твого жит
тя). Як не хочеться в час жнив 
виявитися з пустими житницями. 
Як хочеться похвали Господаря 
жнив і щоб він сказав: «Рабе доб
рий і вірний, ...увійди до радощів 
пана свого!» 

Ганна КИРИЛЮК, м.Черкаси 
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

Хоч мені вже 50 і я маю дорослих 
синів, невістку (яка мені за дочку) та 
двох онуків, однак поважний вік і ста
тус не заважають залишатись у душі 
дитиною. Якась невгамовна радість 
у моєму нутрі не дає занепадати ду
хом, навіть коли життєві негаразди 
завдають смутку. Майже всі оточую
чі сприймають мене як невиправну 
оптимістку, що легко йде життям, не 
переймаючись ніякими проблемами. 
Та в цьому є лише доля правди.

Веселу вдачу я успадкувала, ма
буть, від мами, від неї й навчилась 
з позитивом сприймати навколиш
ній світ. З самого дитинства я була 
непосидючою, допитливою, охочою 
до всяких витівок – чи то з самопа
ла постріляти, чи ножі пометати. Та 
й вчилася непогано, хоча, чесно ка
жучи, здорово допомагала репутація 
старших сестервідмінниць (я ж була 
четвертою, наймолодшою). Жили 
ми дружно, а між батьками було по
всякому: як тато тверезий – то за
тишшя, а як почне пиячити – сварки 
і бійки щодня. Мама майже весь свій 
вік воювала за нього, намагаючись 
віднадити від горілки. (І, на щастя, 
перемогла! Але справж ня злагода 
запанувала між ними, аж коли тато 
вийшов на пенсію.) Напевно, саме 
через постійну колотнечу в домі я ви
несла з дитинства надзвичайну відра
зу до спиртного. І хто ж міг подумати, 
що змушена буду повторити мамину 
долю – довгі роки боротися з осоруж
ною пристрастю свого чоловіка. 

Так сталось, що трудовий шлях ще 
неповнолітньою починала токарем 
на військовому заводі у Вінниці. Для 
освоєння цієї геть недівочої професії 
мене відправили в учкомбінат. Одразу 
ж дали й кімнату в гуртожитку. І тут чи 
не в перший же вечір – танці. А танці 
для мене – все! (Це вже від тата мені 
передалося.) Саме танцювальний 
запал привернув тоді до мене увагу 
симпатичного чорнявого юнака, який, 
не зволікаючи, підійшов, аби позна
йомитись. Діма працював на тому ж 
заводі шліфувальником, жив також у 
гуртожитку. Не знаю, хто кому більше 
припав до душі – я йому чи він мені. 
Мабуть, обопільно. Хоча я намагала
ся не виказувати своїх почуттів, дозво
ляючи Дімі проявляти ініціативу. Зна
ки уваги були мені дуже приємні, але 
коли він став на порозі моєї кімнати з 
«дипломатом» і пропозицією їхати до 
моїх батьків знайомитися, я спасува
ла, адже дві мої старші сестри були 
ще незаміжні... В результаті – бать
кам довелось поквапитись з весіллям 
Наді і Раї, а відтак справити і наше. 

Почалося подружнє життя. Але як 
правильно будувати відносини, ми не 
знали. Я виросла в родині, де госпо
дарством заправляла мама, а тато у 
всьому її слухався. У Діминій сім’ї – 
навпаки, керував батько, мама там 
права голосу не мала. Зійшовшись, 
ми копіювали звичний для кожного 
з нас уклад, затято доводячи одне 
одному свою правоту. Зрозуміло, що 
миру і спокою у нашому домі не було 
з самого початку. Далі – гірше. На
родилися один за одним двоє синів, 
обов’язків побільшало, а Діма почав 
заглядати у чарку. Це мене надзви
чайно обурювало, тому я навіть не 
намагалася стримувати емоції, тож 
всяка розмова закінчувалась сканда
лом. Дійшло до того, що чоловік за
пропонував пожити окремо. Я була не 
проти, але, крім однієї кімнати в гур
тожитку, іншого житла не було. Діма 
пішов на крайнощі – вирішив їхати в 
Афганістан, підписавши у військкома
ті контракт на два роки. Я знала, що 
там іде війна, але він вже настільки 
мені остогид, що без вагань розписа
лася в документі про те, що не мати

му претензій, якщо його там уб’ють.
Він поїхав. А я, спостерігаючи за 

новинами з тієї далекої, чужої країни, 
в яких повідомлялося про щоденні об
стріли і жертви, дедалі більше почу
валася винною. Коли ставало зовсім 
нестерпно, взивала до Бога: «Боже, 
якщо Ти справді є, то лиш не цинко
вий гріб!» Не знаю, чи Він почув мою 
молитву, але чоловік повернувся до
дому живим і неушкодженим. Я його 
чекала, забувши усі свої образи. Та 
коли Діма приїхав, зрозуміла, що на
віть та страшна війна його не зміни
ла – знову почалися скандали через 
горілку. А тут ще хвороба сина загост
рилась. У Вадимчика з народження 
була астма, в непогоду він задихався. 
В такі дні я сиділа біля його ліжечка 
і читала «Отче наш», якого навчила
ся від мами. Взагалі, віра в Бога жила 
в мені завжди. Я страх як боялася 
смерті і постійно хотіла дізнатися, хто 
є там, де небо сходиться з землею. А 
ще я з дитинства літаю уві сні, поміж 
проводами, понад деревами й будин
ками – лину собі в небо, і так від того 
на душі стає легко. 

Чоловіка я відвойовувала у горілки 
впродовж багатьох років, хоча мої рідні 
(мама і сестри) твердили, що то мар
на справа, що краще розлучитися. Я 
ж на такий крок ніяк не зважувалась, 
адже любила свого Дмитра. Але коли 
приходив п’яний – ненавиділа. Мама 
казала, що треба йти до Бога. Та й моя 
стомлена негативними емоціями душа 
весь час просила спокою. Тож почала 
шукати умиротворення в різних хра
мах. Ходила то до православних, то до 
п’ятидесятників, то до баптистів. Чита
ла багато християнської літератури і, 
звісно, Біблію. Одного разу моя колега, 
побачивши у мене в руках Новий За
повіт, запросила на зібрання до своєї 
церкви. Це була євангельська церква 
харизматичного спрямування, з на
звою «Любов і зцілення». День, коли 
я скористалася тим запрошенням, не 
забуду ніколи, бо тоді сталася визнач
на подія, яка – ні, не перевернула, а 
якраз розставила у моєму житті все 
на свої місця.

Ще лише наближаючись до зібран

ня і почувши слова «Ісус Христос» з 
пісні, що там звучала, я почала без
причинно плакати – сльози річкою 
тек ли з очей, і я нічого не могла з со
бою вдіяти. А коли після проповіді 
служитель запитав, хто хоче прими
ритися з Богом, мої ноги самі винес
ли мене наперед. Як повторювала 
молитву покаяння – не пам’ятаю, але 
після слова «амінь» зненацька поча
ла промовляти незрозуміле «Елі! Елі! 
Елі!» (пізніше в Біблії прочитала, що 
староєврейською мовою це означає 
«Боже мій»). Що я лиш не робила – 
і рот затуляла руками, і зуби зціп
лювала аж до болю – нічого не до
помагало, моє «Елі!» продовжувало 
звучати. На мене тоді нахлинуло все 
разом: і сум’яття, нерозуміння, що від
бувається, і не знане до того часу від
чуття легкості (ніби лантух з камінням 
зняли з плечей), і надзвичайна любов 
до всіх... Перше, що сповістила сво
їм, прийшовши додому, це радісне «А 
Ісус таки живий!»

З того дня почалось моє духовне 
відродження. Отримавши хрещення 
Святим Духом, а потім прийнявши 
водне хрещення, я ділилася прекрас
ними, незвіданими доти, почуттями 
зі всім світом. Хтось за мене тішив
ся, хтось глузував, хтось сварив, а 
хтось і пальцем крутив коло скроні. Та 
мені було байдуже, бо я вже відчула 
смисл справжнього життя і вкусила 
його смак. Мені почала відкривати
ся Біблія, і я читала її запоєм. Стала 
служити в реабілітаційному центрі – 
допомагала людям, змученим нарко
тичною чи алкогольною залежністю, 
бачила, як нечистий їх терзає. Через 
це служіння прийшло усвідомлення 
Діминої проблеми і розуміння того, 
що можу йому допомогти. Сприя
ло цьому бажанню ще й почуте від 
Бога застереження: «Сама ти ніколи 
не служитимеш Мені, бо ви з чоло
віком – одне ціле». А я дуже хотіла 
служити Господу, тому боролася за 
свою половинку завзято. Незважаю
чи на те, що він ще гірше почав пити, 
я намагалася стримувати свій гнів, 
змовчувати, бути меншою. Молилася, 
вірила, не здавалася, стояла за ньо

го навіть тоді, коли він втратив через 
пиятику роботу, на якій пропрацював 
22 роки. Вчилася казати йому «прос
ти» та «люблю». Не знаю, кого пере
конувала в цьому – чоловіка чи себе, 
але знаю, що слова, промовлені з 
любов’ю, сіялись добром у нас обох. 

Щоправда, плоди зростали поволі. 
Роки пішли лише на те, щоб я відчула 
до Діми любов, яку ми втратили вже 
давно і яку я почала проголошувати, 
лиш навернувшись до Бога. Відтак 
старалася завжди і всюди бути по
ряд, допомагати йому в усьому. Він у 
гараж іде, і я з ним, щось притримую, 
подаю – допомагаю, одне слово. Коли 
говорила Дімі «я тебе люб лю», у мене 
до нього насправді не було любові. 
Але емоцій чекати і не треба, не тре
ба думати, що все впаде з неба гото
вим. Я перша почала казати «прости 
мене», хоч і не була вин на. Зараз він 
згадує, як лежав п’яний, а я стояла 
над ним і казала, що люблю його. 
Весь час переступала через свої ам
біції та гордощі. Не казатиму, що то 
було просто і легко, не раз доводи
лось і образу проковтнути (по кілька 
діб його могло не бути вдома), і зне
вагу стерпіти, і перед несправедливіс
тю смиритися. Дуже хотіла виконува
ти заповідь, яку Бог дав усім жінкам: 
«Дружини, коріться своїм чоловікам» 
(Послання до ефесян, 5:22). Знала, 
що нічого просто так не дається, по
трібно працювати над собою, гамува
ти в собі гординю, якою сатана спо
кушає всіх людей. Діма – матюками, 
а я покоряюсь, бо думаю: «А Ісус за 
кого пішов на хрест? За нього ж!» Що
правда, пригорнути його до себе не 
могла ще довгенько. Аж згодом відчу
ла, що він мені найдорожчий, що мені 
приємно на нього дивитися, бути по
руч. А якось, зрозумівши, що наста
ла вирішальна мить, сказала йому: 
«Якщо не зробиш рішучий крок до 
Бога, тебе диявол замучить, а я хочу 
з тобою жити». Діма навернувся три 
роки тому, через 13 років моїх моли
тов, вболівання, віри, надії і любові. 
Зате я добре усвідомила: якщо в жит
ті щось недобре, то це щоб навчитися 
покладатися на Господа. 

І як винагороду за все пережите 
маю, нарешті, прекрасного чоловіка. 
Зараз його так люблю, як і замолоду 
не любила. Він відповідає взаємніс
тю. Стільки уваги, ласки й турботи я 
не отримувала ніколи. Я тепер за ним, 
як за кам’яною стіною. Ні за що не 
відповідаю – Діма за все. А ще після 
того, як він прийшов до Бога, у нього 
відкрилося безліч талантів, уміє роби
ти, мабуть, усе і трудиться не покла
даючи рук. В моєму рідному селі ми 
розпочали капітальний ремонт бать
ківського дому. Туди нас з чоловіком, 
впевнена, покликав Господь, адже 
місцеві люди зовсім не знають Його. 
Я ж дуже люблю своїх односельців. 
Хочу серед них бути, служити їм, щоб 
Господь засяяв Своїм світлом у їхніх 
серцях. Тому, використовуючи кожну 
хвилину, розповідаю їм про Божого 
Сина, що Він зробив для людей. Мо
люся за зцілення, за їхнє спасіння. І 
дуже рада, що мої старання знахо
дять відгук. Відчуваю, що я потріб
на цим людям. Радію, що Бог являє 
їм Свою любов, милість і прощення.

Вдячна Богу, що постійно віднов
лює сили, дає бажання далі працю
вати, дарує радість і надію. Тішуся, 
що настала пора збирати плоди. Мої 
батьки та сестра також прийняли у 
серце Господа. Прислухаються до 
нас і сини та охоче приймають мо
литви за них. 

Знаю, що Бог любить людей, Він 
помер за всіх. Тому Його обійми від
криті для кожного.

Світлана СЬОТКА, м.Новодністровськ 

З ЧОЛОВІКОМ – 
ОДНЕ ЦІЛЕ



Тролейбус їхав за своїм звичним маршру
том. Люди виходили і заходили. До прикінце
вих зупинок у вагоні залишалося дві жінки і ма
ленький, бідно одягнений хлопчик з великими 
і сумними очима. Одна з жінок вийшла на пе
редостанній зупинці. Кондуктор, думаючи, що 
хлопчик їде разом з нею, гукнула їй навздогін:

– Жіночко, ви забули свою дитину!
– Цього чи що? Такий бродяга не може бути 

моїм сином, – гидливо відповіла та і гордо при
швидшила крок.

– Чий ти, хлопчику? Ти часом не загубив
ся? – співчутливо запитала кондуктор.

– Я? Я нічий. Я їду сам.
– Діти не можуть бути нічиїми. Де твоя 

мама? Ти заблукав?
– Моя мама пішла на Небо. Я теж туди 

хочу. Тьотю, а ви не знаєте, який тролейбус 
їде на Небо?

– Дорогенький, немає такого маршруту. І 
дістатися туди неможливо.

– Але я так хочу побачити свою маму... Не
вже ні на чому не можна доїхати до Неба?

В цей момент друга пасажирка, зовсім мо
лода жінка, підійшла до хлопчика, обняла його 
і ніжно пригорнула до себе.

– Як тебе звуть, синку?
– Дмитрик. Але тепер мене називають 57.
Жінка здивовано і нерозуміюче дивилась 

на хлопчика.
– Я живу в притулку. Нас там багато. І ні в 

кого немає мами. А вихователька називає нас 
за номерами.

– Тобі важко?
– Так. Мене ніхто не любить. Мама завжди 

мене обіймала, цілувала, читала казки на ніч 
і співала колискову. А ще ми разом молили
ся. Я так хочу до мами. Вона пішла і більше 
не повернулася. Тьотю, а ви були на Небі?

– Поки що ні, мій хлопчику. Але я знаю, як 
туди потрапити. Сам ти дороги туди не знай
деш. Хочеш, я візьму тебе у свій дім? Ми бу
демо жити разом і чекати Ісуса Христа. Він 
зможе привести нас на Небо, де тепер живе 
твоя мама.

Очі хлопчика засяяли надією. Він приту
лився до доброї жінки, як колись до мами, а 
вона ніжно гладила його по голівці і ласкаво 
посміхалася. На кінцевій зупинці вони вийшли. 
Кондуктор з водієм довго дивилися їм услід. 
Хтось із них сказав:

– На нашому маршруті зупинка «Небо» не 
відзначена. Але всетаки, мені здається, вона 
на цій лінії є.

Де  любов, там живе Бог. А де Бог, там Небо 
сходить на землю.
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ЗАПРОШУЄМО
ВАС НА БОГОСЛУЖІННЯ

Я дуже люблю життя. Які б 
проб леми чи труднощі не виника
ли, як би не ставало іноді важко, 
воно (життя) все одно прекрасне. 
Особливо коли можеш відірвати 
свій погляд від голубого моніто
ра і спрямувати його вверх до 
іншої голубизни – надзвичайно 
таємничої, загадкової, манливої. 
Так доб ре – заглядати в небо. Чи 
то ранішнє, коли зза жвансько
го поля викочується великий ро
жевий диск і, забарвивши собою 
пір’ясті хмарини, розсіває довко
ла таке ж рожеве, відрадне сяй
во, споглядаючи на яке, усвідом
люєш: Творець шле землі Свій 
небесний привіт. Чи надвечірнє, 
коли той диск, перетворившись у 
сліпучооранжевий, поволі опус
кається вже за ломачинський 
ліс, запалює собою весь гори
зонт, посилаючи нам прощальні 
пасма теп лих променів, нагаду
ючи ними, що те розставання не 
надовго – до ранку. А чи нічне – 
глибоке і найбільш потаємне та 
незнане, проте не менш вабли
ве, з якого яскраві зорі своїм хо
лодним мерехтінням підморгують 
землянам то на одному кінці ви
сокої безодні, то на іншому. Коли 
твоєму пильному зорові вдаєть
ся перехопити оте тремтливе 
мигтіння, ти ніби потрапляєш у 
якусь небесну магію, тебе захо
плює незбагненна, химерна гра
витівка, погляд від якої відвести 
можеш не одразу, бо заполоню
ють несповідимі дійства, що від
буваються в тебе над головою у 
надземній висі. То життя високе. 

Але й тут, на землі, воно над
звичайно цікаве і звабне. Хоч тут 
учиняються видовища більш сер

йозні, грандіозні, навіть епохаль
ні. Серед земних мешканців спо
конвіку точиться боротьба. Ди
вишся – повзе мурашка, завзято 
тягне до своєї домівки важелезну 
ношу – малесеньку хворостинку. 
Звідки не візьмись – чорний жук. 
Раз – і загріб у свої клешні тру
дівницю. Тільки ноша її залиши
лася на протоптаній сімейством 
стежинці. Ось пташечка сидить 
на тоненькій гілочці, безтурбот
но щебече про щасливе літечко 
у рідному краї. Аж тут яструб хи
жокрилий закружляв над співун
кою, налетів, прожогом кинувся, 
обірвавши ту на півноті – лиш 
пір’ячко посипалось додолу. На
віть, здавалось би, безневин на 
казкова лисичкасестричка по
лює на лакому курку... Це у світі 
тваринному. Сильніший нападає 
на слабшого. 

Серед людей не завжди так. 
Хоч і ведуться війни, все ж люди 
є люди (вінець Божого творіння). 
Вони мають іншу подобу. Навіть 
коли її хтось втрачає, завжди зна
йдеться той, хто заступиться, під
ставить плече, допоможе. Недар
ма в народі кажуть, що світ не без 

добрих людей. Хоч би там що – 
тебе не залишать у біді. Є навіть 
такі, хто пожертвує собою. Буває, 
зовсім чужий, а прихистить, зігріє, 
підсобить. Втішно. Надійно. Хо
четьсяжитно... Мабуть, всетаки 
тому, що є небо, в яке час від часу 
можна спрямовувати погляд.

Отож життя неможливо не лю
бити. Білий світ гарний та милий. 
Коли ти в момент відчаю забува
єш підіймати голову, він торкаєть
ся твого серця своєю бархатистою 
ніжністю, змушує відірвати погляд 
від землі, подивитися на рожевий 
чи жовтогарячий диск, щоб нагада
ти тобі, що його викочує на землю 
та ховає за обрій Чиясь могутня 
рука, яка протягнеться і до тебе, 
коли ти потребуватимеш і праг
нутимеш цього. І ти відчуєш, як у 
твоє єство вливаються живильні 
соки, наповнюють тебе, ти міцні
єш, у тебе більшають сили, і ти 
знову не лише помічаєш довкола 
себе незбагненні земні картини, 
а хочеш і хочеш дивитися ввись, 
на ті небесні видовища, щоб, на
бравши ковток повітря, зробити 
новий крок. 

Галина ЧАБАН, Чернівецька обл. 

ЛЮБИТИ

На великійвеликій планеті 
жили собі маленькі люди. Вони 
працювали, вчилися, відпочи
вали, іноді їздили до моря або 
проводили час на природі – у 
вузькому сімейному колі чи з 
компанією друзів. Усі ці люди 
були створені прекрасними, але 
в якийсь момент через непослух 
втратили свою досконалість, 
тому у них почали проявлятись 
різні вади. З часом останні ніби 
набирали сили та створювали 
чималі проб леми, які починали 
закривати сонце, а згодом, на
громаджуючись одна на одну, 
затуляти стіною весь світ. І тоді 
у свої права вступала безвихідь. 

У кожного з цих маленьких лю
дей вона була своя. 

Люди боялися її, тому воліли 
ні з ким про неї не говорити. Одні 
надійно берегли її, захищаючи 
банківськими документами. Інші 
заглушали цю пронозу голосами 
соціальних мереж, треті ховали 
її у медичній картці або в пляш
ці алкоголю, а ще хтось тікав від 
неї по закордонах... Але безви
хідь не покидала, вона росла в 
душах маленьких людей, їй від
давали думки, сили і час. І кожен 
вважав свою безвихідь, ним са
мим виплекану, могутньою і не
похитною. Коли ж вона оволо
дівала всім єством людини, на

НІ – БЕЗВИХОД І! Роздуми
ступав крах. Це був найважчий 
період у кожній окремій історії. 
Розум затьмарювався, темрява 
огортала серце, земля провалю
валася під ногами. 

Ті люди настільки були захоп
лені своєю безвихіддю, що не 
були здатні бачити найголовніше: 
їхня планета перебувала під опі
кою Величної Особистості її Твор
ця. Навпаки, вони ще й звинува
чували Його за те, що випещена 
ними руда бестія руйнує їхні долі. 
При цьому нічого не робили, аби 
її позбутися. Але Володар світу 
продовжував всіляко виявляти 
милість до Свого творіння, Він 
напов нював землю любов’ю, на
писав навіть Книгу – інструкцію, 
як людям жити. Однак вони і на 
неї не зважали. Земляни піднес ли 
свою безвихідь в ранг бога і ніяк 
не хотіли приймати любов Все
держителя. Вони не помічали ні 
рожевих барв, в яких народжуєть
ся день, ні жовтогарячих вечірніх 
прощань небесного світила, яки
ми Автор всесвіту спеціально для 
них щодня розфарбовував усе 
навколо. Вони навіть до рук не 
брали Його велике послання, не 
користувалися путівником, який 
би привів їх до медових рік з ки
селевими берегами.

Так і жили маленькі люди, від
кидаючи чудесну альтернативу 
безвиході. А нею можна успіш
но скористатися. Тоді глуха стіна 
розпачу, відчаю та зневіри впаде, 
і безвихідь щезне назавжди. Якщо 
довіритися своєму Творцеві... 

Ірина ВІТМАН, м.Ніжин

Надруковано:  «Від і До»,  
м.Чернівці


