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ПЕРЕДМОВА

Одного жовтневого вечора, блукаючи в столичному супермаркеті
проходами між стелажами з продуктами, я звернула увагу, що кожен
другий відвідувач розмовляє іноземною мовою. «Звідки така делегація?» – здивувалась. Також упало
в око, що приїжджі були вдягнуті дуже скромно (якщо судити за мірками
великого міста). Всі вони заправляли великими візками і скуповувались ґрунтовно, що й спровокувало
довгі черги до кас. Бажаючи розплатитися за обраний товар, я зайняла місце за літньою жінкою. Вона
в цей час вже вела бесіду з покупцем, який був одним із «делегації».
Аж ось вона повертається до мене
та каже: «Паломники приехали из
Польши к нам». У відповідь я роб
лю жест, покликаний виражати розуміння та підтримку без зайвих
слів, – киваю головою. Жінка ж не
вгамовується: «Собрание протестантских церквей». «А з приводу
чого?» – запитую. «Не знаю, но эти
протестантские церкви собираются
где-то на стадионах...» «Оце так, –
думаю, – певно, протестанти щось
святкують, аж із Польщі приїхали, а
я ні сном ні духом не відаю». Прийшовши додому, розповідаю про почуте матері, а вона припускає, що,
можливо, це якось пов’язано з ювілеєм реформації. «Я щось чула про
цю подію. А що таке реформація?»
У відповідь мама сказала, що на таку цікаву тему було б добре написати статтю до газети, і тому якраз
нагода мені за це взятися...

«ХРИСТОНІЗАЦІЇ»
не впіймав. Якраз цей його документ
і став причиною для написання та
видання Лютером «95 тез» 31 жовт
ня того ж року. У тезі №86 священик звертається до римського понтифіка, кажучи: «Чому папа, який
сьогодні є багатшим за найбагатшого Креза, не побудує принаймні Собор Святого Петра власним коштом,
а не за гроші жебраків?» (Пройшло
вже майже 500 років з тих часів, а у
політичному устрої, здається, нічого
не змінилося.)
Основною метою «95 тез» було
донести до звичайних людей істину про покаяння та розвінчати міф
про те, що служителі церкви можуть
відпускати гріхи (та ще й за гроші!).
На мою думку, найбільш влучними
твердженнями є дві тези: 87-ма, в
якій автор запитує: «Що папа про-

його від церкви. Але духовний реформатор не засмутився через таку
грізну пересторогу з Риму, що й продемонстрував, привселюдно спаливши папську буллу у дворі Віттенберзького університету. (Як на мене,
в такому вчинку багато бунтарського духу.) Що було далі? Наступний
крок зробив Карл V, римський імператор, який викликав непокірного на
сейм до Вормса (німецьке містечко). Там Лютера схиляли публічно
відмовитись від своїх поглядів, на
що він урочисто відповів: «На тому
стою. Не можу інакше. Хай допоможе мені Бог». Таким чином, його відлучили від церкви та оголосили поза законом на території Священної
Римської імперії. Оце так розвиток
подій! Чи вдалось Мартіну уникнути
інквізиції? Тут не обійшлось без під-

Господи Ісусе!
Визнаю, що я грішний і сам себе спасти не можу. Вірю,
що, померши на
Голгофі, Ти
прийняв покарання за
мої гріхи. Прошу: прости 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.
У місті Віттенбург піднявся бюргерський рух, учасники якого схвалювали ліквідацію чернечих обітниць, засуджували католицькі меси та навіть
організовували погроми храмів. Сам
сподвижник реформації був проти
насильницького шляху і виступав за
«духовний заколот», який, тим не
менш, не отримав підтримки у населення. Слід відмітити, що прості люди не до кінця розуміли релігійне значення реформації та вважали, що це
привід для суспільно-політичних змін.
Таким чином, наступне повстання
було ініційоване імперським лицарством, яке прагнуло досягти абсолютної влади на тодішніх німецьких
землях. Пізніше військову стихію реформації підтримали селяни на чолі
з Томасом Мюнцером, що закликав
народ до соціального заколоту. Втім,
усі ці заворушення швидко придушувались, адже їх організація була
на дуже низькому рівні.

ЧОМУ
«ПРОТЕСТАНТ»?

З ЧОГО ВСЕ
ПОЧАЛОСЯ

Про те, що ідейним лідером протестантизму був Мартін Лютер, я
знала, але, на жаль, ніколи не чула,
що сам процес духовного оновлення називався реформацією. Початком реформації як суспільного руху
прийнято вважати видання рукопису «95 тез», який Лютер нібито прибив до дверей церкви у Віттенбурзі
(Німеччина). У цьому документі він
засуджував торгівлю індульгенціями (грамота про відпущення гріхів
за грошові пожертви), чим у ті часи
хвацько зловживало папство. Слід
зазначити, що життя деяких представників католицького духовенства
тоді було далеким від праведного, християнського. Проте найбільше обурення викликала саме булла
папи Лева Х (18 жовтня 1517 року)
про продаж індульгенцій з метою
«сприяння побудові храму св. Петра
і порятунку душ християнського світу». Дивне поєднання матеріального та духовного, правда? Папа прагнув вполювати одразу двох зайців,
але, як і у відомій приказці, жодного

Спасіння в Ісусі

щає або відпускає тим, хто через істинне покаяння має право на пов
не прощення та відпущення?», та
76-та, де говориться, що папські відпущення не можуть усунути жодного
гріха, навіть найменшого. Звичайно,
розголос, якого набув даний рукопис, дуже занепокоїв папу Лева Х,
який у результаті видає ще одну буллу під назвою «Повстань, Господи!»,
звернення, в якому понтифік ніби
наголошує на власній невинності. У
цьому папері він називає вчення Лютера єрессю та погрожує відлучити

тримки впливових друзів (як і завжди
у таких випадках). Можновладний
прихильник ідей Лютера курфюрст
Фрідріх Мудрий надав надійний прихисток засудженому у своєму віддаленому замку Вартбург.

ШЛЯХАМИ МИРУ
ТА ЗАВОРУШЕНЬ

Вормський едикт (який оголосив Лютера єретиком та злочинцем)
сколихнув народні маси, які на той
час уже прагнули радикальних змін.

Аби заспокоїти наростаючий
спротив серед німецького населення, дію Вормського едикту було зупинено. Але тільки тимчасово. Через три роки його знову поновили,
що викликало протест шести князів.
Вони видали документ «Шпайєрська протестація», за назвою якого
прихильників реформації в подальшому і почали іменувати протестантами. Я думала, таке визначення походить від того, що вони виступали
проти тодішньої католицької церкви,
яка у своєму житті та служінні сильно віддалилась від Святого Письма.
Та виявляється, що своєю назвою
протестанти завдячують політичному документу, який було складено
для поновлення соціального становища Мартіна Лютера як законного
громадянина. Дивно, еге ж?

ЗАМОК ВАРТБУРГ

Тим часом Мартін Лютер у своєму новому розкішному помешканні,
де він був змушений переховуватись
від імперії, не сидів без діла. НапевПродовження на стор. 2

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

но, цей чоловік не став би історичною особистістю, відомою й понині,
якби міг просто насолоджуватися
відпочинком та лінощами. (До речі, я
прочитала його вислів, який мені дуже сподобався: «Місто – це місце,
де багато бідних, але ще більше лінивих». Дуже влучно сказано! Бідні,
бо ліниві. Така проста істина, в якій
є і відповідь, і вирішення проблеми.)
Тож Мартін зробив ще одну велику
справу для розповсюдження Божого Слова – він переклав Біблію прос
тою німецькою мовою, зробивши її
зрозумілою для пересічних малоосвічених громадян. Німецький перек
лад Біблії існував і до цього, але мова була надто вишукана, складна
для розуміння простих трудяг, які не
дуже й читати вміли. Таким чином
Біблія набула високої популярності.
Цікавою є цитата богослова Йогана
Кохлеуса, який нарікав: «Новий Заповіт Лютера був настільки поширений, що навіть кравці та шевці,
жінки та неосвічені люди вивчали
його з великим ентузіазмом, як джерело істини. За лічені місяці ці люди
почали уявляти себе такими вченими, що без сорому були готові вступати в диспути про віру та Євангеліє навіть зі священиками, ченцями
та докторами богослов’я». (Чому
цей богослов не був зацікавлений
у тому, щоб якомога більше людей
вивчали Боже Слово? Навіть і ті, які
були неосвічені. Незрозуміло.) Новий Заповіт був готовий до видання вже за чотири місяці роботи, а от
переклад всієї Біблії побачив світ аж
через 12 років. Свого часу Біблія у
перекладі Лютера налічувала сотні
тисяч екземплярів. Саме цією працею він і заклав основи подальшого
розвитку німецької мови.

ПРО ОСОБИСТЕ
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що в 42 роки, у розпал реформації,
він відрікається від своїх обітниць
ченця та одружується з 26-річною
колишньою черницею, якій допоміг втекти з монастиря. Ця подія,
по-перше, сподвигла інших віруючих,
обтяжених обітницею безшлюбності,
полишати монастирі та одружуватись; а по-друге, засмутила багатьох
прихильників Лютера, які сприйняли
цей крок як відступ від руху духовного оновлення та присвяту більшості
часу своїм особистим справам. Тому, розчарувавшись у Лютері, багато
його прибічників повертаються у лоно католицької церкви. З одного боку, немає нічого поганого у тому, щоб
бути ченцем, так само як і немає нічого злого у сімейному житті. Як перше, так і друге – власне рішення людини. Але з іншого боку, змінювати
свій вибір, а особливо такий радикальний, як чернецтво, виглядає досить дивно. Адже людина, напевно,
добре думає перед тим, як прийняти
таке життєво важливе рішення. Про
свою дружину він писав так: «Дружина – найкращий компаньйон на все
життя»; а про сімейне щастя казав
наступне: «Якщо ви одружилися, не
шукайте дороги назад, як би важко
не було. Просто моліться – це дуже необхідно». Тож навіть такий ревний поборник християнських істин,
як Мартін Лютер, переживав труднощі в особистому житті, й молитва в
усі дні залишалась для нього єдиним
визволенням, єдиною допомогою за
будь-яких обставин.

ЗАКІНЧЕННЯ
РЕФОРМАЦІЇ

Мартін народився в багатодітній
родині німецького шахтаря. Він старанно навчався у школі спочатку у
Мансфельді, потім у Магдебурзі, ще
пізніше в Айзенасі. У вісімнадцять
років юнак вступає до Ерфуртського університету. Переживши страшну
громовицю, він, проти волі батька, ви-

Після смерті свого ідейного лідера Мартіна Лютера реформація продовжувала свій рух. Вслід за Німеччиною духовне оновлення почалося
у Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії,
Прибалтиці, Швейцарії, Шотландії,
Нідерландах, Франції та Англіїї. Саме релігійний конфлікт призвів до

рішує піти у ченці. У монастирі августинців Лютера посвятили у священики. Після цього він відвідав Рим, де і
розчарувався, побачивши фальш та
лицемірство папських служителів.
Повернувшись додому, Мартін продовжує навчання, а 1512 року захищає докторську дисертацію у Віттенберзькому університеті. Як людина,
що довго мучилась над дипломною
роботою у магістратурі, можу заключити, що докторську писати незрівнянно важче, тобто Мартін Лютер
був розумним, високоосвіченим, любив навчання та просвіту. Цікаво те,

тридцятирічної війни 1618 - 1648 рр.
між габсбурзькою та антигабсбурзькою коаліціями держав. Закінченням
реформації в Європі прийнято вважати підписання Вестфальського
миру 1648 року, який заклав основи
світового порядку – поділу світу на
національні держави. Стосовно релігії було таке правило: чия держава, того й віра. Таким чином, єдиної
християнської віри, як і єдиної церкви, на території Європи більше не існувало. Натомість з’явилося багато
національних, місцевих церков, які
залежали від політичної влади. Із

процесом реформації сильно зросла
національна свідомість громадян, а
також їхній освітній рівень. Для того,
щоб усі могли вивчати Біблію, повсюди відкривалися школи для звичайних жителів сіл та міст. Варто також
зауважити, що реформація мала великий вплив на розвиток економіки.
Відомо, що в протестантських країнах феодалізм швидко змінювався
на капіталізм. Економія, відмова від
дорогих богослужінь, зростання промисловості призводили до накопичення капіталу, розвитку виробницт
ва та процвітання вільної торгівлі.

ТРИ ГІЛКИ
ХРИСТИЯНСТВА

Ознайомившись із цікавою історією становлення протестантизму, я
захотіла дізнатися про витоки католицизму та православ’я. Адже колись
дуже давно була тільки одна церква,
одна християнська релігія, одна віра,
врешті-решт. Що ж сталось? Католики дотепер вважають, що відокремились від них православні, а православні нарікають на «папістів», як
винуватців розбрату. Так завжди стається у суперечках. Але розбіжності
виникли не тільки через релігійні питання. Досить довгий час «головнокомандувачем» Вселенської Церкви
вважався римський єпископ. Проте у
ІХ столітті посилюється політичний, а
відтак і релігійний вплив Константинополя та помісної церкви. Патріарх
Константинопольської церкви Фотій
(857-897рр.) мав непомірно великі
амбіції, які полягали у становленні Візантії як головного релігійного осередку. Саме Фотій уперше сформулював
догматичні відмінності між західною
та східною церквами. Його наступником у цій справі став Михайло Кіруларій (1000-1059 рр.), який вимагав від
папи Лева ІХ рівних канонічних прав
для Візантійської та Римської церков.
Звичайно, йому відмовили. Далі була низка суперечок та образ, результатом якої стала двостороння булла
про анафему. Ось так на політичному
підґрунті у 1054 році і відбувся розкол християнської церкви на західну
(католицьку) та східну (православну,
або ортодоксальну).
Духовна складова цього процесу полягає у понятті «філіокве». Латинське filioque було додано до Нікейського символу віри служителями
Римської церкви. Це означає, що вони вірять у Святого Духа, який походить від Отця і Сина. Східна ж церква
з цим формулюванням категорично
не погодилась, стверджуючи, що Святий Дух прийшов від Отця через Сина. Також вони наполягали на тому,
що філіокве (Дух Святий «і від Сина»)
зрівнює Бога Отця і Бога Сина, що є
невірним: «Спокуса filioque полягає
насамперед в тому, що вноситься
поділ у єдину Першопричину буття
осіб Св. Трійці, якою є Бог Отець.
З’являються два джерела троїчного життя, якийсь натяк на двійцю:
Отець, що народжує Сина, і Отець
разом із Сином, що дають походження Св. Духові» (ієрей В.Васечка). Ось
ця розбіжність у поглядах існує до
цих пір. Хоча дивно сперечатися на
такі високодуховні теми. Ми, люди,
не можемо достовірно відповісти на
всі запитання творення навіть видимого світу, а беремося судити про невидимий. Навіщо приймати або відкидати речі, знати які ми не в змозі?
Між іншим, західна церква прийняла
філіокве також з політичних причин:
іспанські вестготи (ким би вони не були) почали масово навертатися до
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католицизму, а раніше вони сповіду
вали аріанство, де стверджувалось,
що Ісус Христос є Сином, нижчим за
Бога Отця. Тому і ввели доповнення
до символу віри, спочатку локально
(в Толедо, де б це не було), але з часом (десь півстоліття по тому) філіок
ве було утверджено і в Римі.

ПЕРШОДЖЕРЕЛО

У всій цій історії найгірше те, що
слово «християнин» все більше стирається та видаляється зі свідомості богобоязливих людей. Адже зараз
європейський світ ділиться на католиків, православних та протестантів. А хто каже, що він християнин?
Якщо я християнка, значить, вірю в
Христа. Проте якщо хтось католик,
то в кого він вірить, як знати? Слова «католицизм», «православ’я»
або «протестантизм» можуть означати все, що завгодно, а разом з тим
і нічого. Я прийшла до висновку, що
«протестант» взагалі недобре слово, бо його суть – незгода, непокора, бунтарство, а це вже точно не похристиянськи.

Тільки Писання
Тільки віра
Тільки благодать
Тільки Христос
Тільки Богу слава
З одного боку, я розумію, що людей багато і всі вони різні. Комусь
подобається одна церква, а комусь
інша. Також з плином часу змінюється те, як проходять богослужіння, як
моляться та славлять Бога. Століття минають, і навколо все стає інакшим, релігія не є винятком, вона
також підлягає оновленню, перетворенню в якійсь мірі. І я це приймаю.
Але, як показали історичні факти,
розкол (як перший, так і другий) насправді мав під собою соціально-політичне підґрунтя і тільки маскувався під духовні догми. Тож якби всі ми
були істинними християнами, то ніколи не постало б ніяких релігійних
розбіжностей. Утопія? Можливо. Але
й «Все можливо віруючому»...
Людині, яка поки що «нічия», досить важко визначитися, яка течія є
найбільш правильною. Бог – один,
Христос – теж один, Святий Дух –
також один, а ми, тим не менш,
якось умудрились розділитися у
християнській вірі. Тому закінчити
хотілось би цитатою Мартіна Лютера (відомо, що протестантів часто
називають лютеранами): «Я прошу
замовчати моє ім’я і не називатися
лютеранами, а християнами. Хто
такий Лютер? Це ж не моє вчення.
І я ні за кого не був розіп’ятим. Як
це я, звичайний смертний, дожився
до того, що моїм гнилим ім’ям називають себе діти Христові? Не
треба, друзі! Давайте відкладемо
усі ці партійні назви і будемо називати себе Христовими, Чийого
вчення ми і тримаємося». Ну що,
давайте починати? Я – християнка.
Сподіваюсь, що реформація була
таким собі попередником «христонізації» і ми обов’язково повернемося до першоджерела віри, спасіння,
вічного життя – Ісуса Христа!
Юлія ГАНДЗЮК, м.Київ
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Ро з д у м и
Хто з нас бодай раз
у житті та не заздрив?
У Декалозі (Десять
заповідей Божого закону, які були зафіксовані на кам'яних
скрижалях) про гріх
заздрості йдеться аж
у останньому пункті,
але це ніяк не говорить про те, що він є
незначним. Навпаки,
десята заповідь звучить як підсумок: не
бажай того, що для тебе не призначено. «Не
жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього
свого, ані раба його,
ані невільниці його,
ані вола його, ані осла
його, ані всього, що
ближнього твого!»
Той ганебний факт,
що Ісуса зрадили
якраз через заздрість
(так записано в Євангелії) і саме вона стала мотивом найгучнішого вбивства за всю
історію людства, вже
багато про що свід-

змiнене
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життя

ВКРАЙ НЕБЕЗПЕЧНО

чить. Але природа
заздрості навіть більш
древня, ніж існування
людини. Ще задовго
до нашого створення
Люцифер, один з Божих херувимів, мо-

Ким стати неможливо. Чи розумів він тоді, що двох Богів бути не може? Невідомо.
Мабуть, заздрість і є
зворотною стороною
згубної гордині, адже

посягнув на те, що
не може належати ніякому творінню. Це
прерогатива
лише
Вседержителя. Як і
поклонятися комусь
чи чомусь іншому

рально вільна істота,
забажавши стати рівним Богові, ступив на
цей слизький шлях.
Він захотів стати Тим,

саме вона тієї миті засліпила ангела. Він захотів стати об’єктом
поклоніння без жодного права бути ним,

не лише нерозумно,
а й вкрай небезпечно для людини. Але
заздрість сліпа. Вона хоче – і крапка. Це

найвірніший шлях в
нікуди, шлях до вічного розчарування. Ще
ніхто не став щасливим з чужою жінкою, в
чужому домі і в чужому покликанні. Христос запитував: хто тобі
дасть твоє, якщо ти був
невірним у чужому.
Парадокс?! Адже ми
вчимося в першу чергу
на власних помилках.
Хіба ні? Та Ісус як єдиний істинний Бог заперечує таку логіку. Він
каже, що спочатку ми
всі вчимося трудитися
як наймані працівники, як слуги, як раби,
виконуючи без жодних
коментарів усі примусові накази, природи
яких ми до кінця не
розуміємо. Адже якщо
з цим найлегшим ми
не в змозі впоратись,
то неодмінно зазнаємо
поразки як господарі,
бо вони відповідальні
за все. Тому лише піс-

ПОМОЖЕМ ВЫЖИТЬ

Холодный осенний вечер. Служба спасения
бездомных городской общественной
организации христианской миссии
«Новая жизнь» готовится
к очередному рейду одесскими ночными улицами.
Участники проекта «Поможем выжить», уже загрузив в машину теплые вещи и продукты питания,
решают последние организационные
вопросы.
Сотрудники службы едут
спасать людей. Они делают это каждый день, и каждый день добавляет им
уверенности в необходимости такой работы. Благодарные глаза бездомных вдохновляют их на
этот нелегкий труд.
…Моросил дождь, и в
кронах деревьев завывал
ветер. Редкие прохожие,
желая скрыться от непогоды, торопились домой в
свои теплые, уютные квартиры. Он сидел на пустой
остановке, зябко кутаясь в
знавшую лучшие времена
куртку. Капли ритмично стучали по навесу, как бы выговаривая в такт: ты один, ты
один, ты один. Совсем некстати вспомнился анекдот,
который в прошлой жизни
его веселил. «Муж проводил жену в отпуск, приходит
домой, ходит по квартире и
говорит грустно: «Один, совсем один». Подумал-поду
мал и уже более радостно: «Один, совсем один!».
Остаться одному тогда ему
было за счастье. Был повод
покуролесить с друзьями,
да и не только это. Невольно вырвался вздох. Сколько сейчас он бы отдал, чтобы оказаться в кругу семьи,
усадить на колени сына, обнять жену. Даже тещу, в этот
момент он любил даже тещу. Но ничего этого уже дав-

но нет и никогда не будет.
Комок стал в горле. Внезапно сильный порыв ветра обдал лицо дождем. Капли,
смешавшись со вдруг нахлынувшими слезами, тек
ли по щекам. «Как давно я
не плакал, – подумал он, –
просто не позволял себе».
Пять лет, пять долгих лет
прошло с тех пор, как он, человек, у которого было все:
семья, квартира, машина,
свой бизнес – стал никем.
Были деньги, много денег и,
как он тогда думал, настоящие друзья. Но… Вместе
с деньгами ушли и друзья.
Только жена, любимая, верная, долго боролась за него, но алкоголь и наркотики
победили.
Все! Больше не могу! Не
могу и не хочу, – так, кажется, в песне поется. Какойто голос нашептывал: «Ну,
иди, иди и покончи со всем
одним махом». Он достал
из кармана мелочь – денег
оставалось совсем немного.
Так и не научился просить
и, прежде чем подойти к мусорному контейнеру, долго
озирался по сторонам, стесняясь косых взглядов прохожих. Потом стыд прошел,
осталась только боль, постоянная, непрерывная душевная боль, которая не давала забыться даже во сне.
Собрав нехитрые пожитки,
он поднялся, чтобы отправиться в свой последний
путь. Потом оставил кульки,
подумав, что это ему уже не
пригодится.
А вот и машина. Приближается быстро. «То, что надо», – пролетело в голове,
и, не медля ни секунды, он
бросился в яркий свет фар.
Последнее, что услышал,
был резкий визг тормозов.
В какой-то вспышке увидел бегущих к нему людей в
униформе с надписью «По-

Практичне християнство

можем выжить» и провалился в темноту.
…Он нежился в чистой,
уютной кровати. В окно светило солнце, и лучики теп
лом ласкали лицо. «Какой
чудесный сон, так не хочется
просыпаться». Не успев до
конца додумать эту мысль,
услышал: «Вставай, брат.

– Поверь, будет! Я это
точно знаю, потому что в
свое время пережил нечто
подобное, – добродушно попенял Виталик. – Смотри,
вот этот человек на фото –
я. Таким страшилищем пришел в приют.
С фотографии смотрел
человек, явно претендовав-

Скоро завтрак. Приветствуем тебя в приюте «Новая
жизнь». Меня зовут Виталик». До конца не веря в реальность происходящего, он
открыл глаза и увидел парня, который смотрел на него и улыбался. Ответить ему
улыбкой не получилось, вышел какой-то оскал. «Улыбаться совсем разучился», –
мелькнула мысль.
– Где я? – спросил он.
– В твоем новом доме.
Считай, что ты второй раз
родился. И в этой новой жизни у тебя будет все хорошо.
– Ничего хорошего уже
не будет, – ответил он.

ший на главную роль в фильме ужасов Хичкока. Трудно
было узнать в стоящем перед ним симпатичном, жизнерадостном парне того, кто
был на фотографии.
– Чтоб ободрить тебя,
после завтрака расскажу о
себе. Ты поймешь, что все
можно преодолеть и исправить, надо только очень этого захотеть.
В это время дверь открылась и вошел мужчина.
В руках он держал Библию.
Сказал, что пора на утреннюю молитву, и представился: «Иван».
– Виктор, – он произнес
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ля іспиту на здатність
цінувати чуже Бог дає
нам власне.
Тільки тепер, коли я
знаю, як це – слухатися без нарікань і сумнівів та, збагнувши благодатну суть наказів,
вірно дбати за чиєсь, –
я здатен стати мудрим
розпорядником свого.
Свого покликання, часу, майна, і загалом
життя. Тепер я нікому
не заздрю. Мене не цікавить ні чужий дім,
ні чужа жінка, ні чужа
машина, ні чуже щастя. Бо моїм власним
щастям став Христос.
23 роки тому в спекотний липневий день
(так приємно згадати
його в цю осінню негоду) Він оселився у
моєму серці. З тих пір
ця значуща подія стала найбільшим святом мого життя. Тоді я
знайшов свободу, в тому числі і від страшного гріха заздрості. І втішений цим.
Андрій ЛАДИК,
м.Тернопіль

свое имя, вытаскивая его
из глубин памяти. Ведь его
давно никто не называл по
имени. Привычным обращением стало «бомж».
– Виктор, – более уверенно повторил он.
– У Ивана тоже своя история, как, впрочем, у всех, кто
живет в приюте, – произнес
Виталик. – Вот смотри, таким Ивана сюда привезли.
Когда мы его нашли, он умирал. Здесь его, в буквальном смысле слова, выходили служители. Сегодняшний
Иван – это добросовестный
трудяга, который любит и
умеет работать. Недаром
люди, которые обращаются
к нам с просьбой о помощи,
приглашают именно его.
– Да, я такой, и это еще
далеко не все мои способности, – радостно согласился мужчина.
Участники беседы направились в столовую.
…Виктор стоял среди таких же, как он, и молился.
Переживал
удивительное
состояние. Как будто кто-то
внедрился в его душу, омыл,
согрел и утешил ее. Было
спокойно, радостно и тепло.
Он ничего не просил, лишь
благодарил Бога за подаренную возможность снова
жить, чувствовать, дышать
полной грудью. А веточка тополя при дуновении ветра,
ударяясь о стекло, выбивала
знакомый ритм, только теперь он звучал «ты не один,
ты не один, ты не один....»
У христианской миссии
«Новая жизнь» есть мечта
и великая цель – сделать
людей счастливыми. Как?
Показать им путь к Богу. Помочь получить прощение,
свободу от греха, помочь
приблизиться к Творцу.
Чтобы как можно больше
обездоленных, оказавшихся на обочине жизни, стали полноценными членами общества, успешными
и благополучными.
Федор ГЕРАСИМОВ, г.Одесса
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НЕВИГАД А НА ІСТОРІЯ

Наше село розкинулося
на високому березі Бугу так
близько до води, що крайні
городи його мешканців впираються в саму річку. На тій
вуличці під розлогими вербами завжди віє свіжою прохолодою, чується тихий плюскіт
хвильок і таємниче перешіптування густого очерету. Взір
кожного прохожого тішать
качки з каченятами, що поважно плавають трішки поо
даль. Час від часу цю ідилію
порушує злий пес, що сторожує одне з обійсть на тому
кутку села. Дід і бабця покрикують на нього, наказуючи
мовчати, бо чекають дорогих
гостей. До них із міста от-от
мають над’їхати їхні дорослі
діти зі своїми сім’ями.
Аж ось собака, лютуючи,
так почав гавкати, ледве з
прив’язі не зривався. Господарі з розпростертими обіймами
зустрічали кожного, хто заходив у двір. А той барбос, вишкіряючись, норовив вхопити
бодай когось із приїжджих за
ногу. Хазяїн не зміг закрити
його у буді, тому собою прикривав від нього дітей та онуків, які, боязко озираючись на
скаженого сторожа, намагалися прошмигнути до хати...

Як перша хвиля радості від довгожданої зустрічі
вщухла, господиня з невістками заходилася виставляти на стіл наїдки. А сини
повели неспішну бесіду з
батьком, що ніяк не міг на-

їли їх і нахвалювали. Максимкова мама подумала, що
така смакота сподобається
її синочкові. Покликала дитину, а у відповідь – мовчок,
хлопчика нема. Враз усі заметушилися, кинувшись шу-

тішитися найменшим із онуків – дворічним Максимком.
Якийсь час дідусь бавився
з дитиною, але, заговорившись, пустив його з рук. Незабаром уся родина розмістилася за великим столом у
вітальні. В загальному гаморі ніхто не помітив, як малюк
подибав собі на ґанок. Тим
часом подали пиріжки, всі

кати малюка. Зазирали у всіх
кімнатах попід ліжками, столами, в шафах і навіть на
печі – не було ніде. Стали
бігати по подвір’ю, на вулиці
розпитували перехожих та
сусідів, чи не бачили малого,
але все дарма. Кинулися на
город – може, серед високої
кукурудзи заблудився? Нема!
Дідусь нишпорив у хліві. Тато

малюка з братами вже й до
річки побіг шукати. Невже дитина втопилася, скотившись
з високого берега у воду?!
Від цієї жахливої думки у жилах холонула кров. Умивалася сльозами розгублена
мати. Плакали й інші жінки.
На ґвалт збіглися сусіди й
собі заходилися шукати дитину. Лише злий пес смирно
сидів біля своєї будки, зовсім
не реагуючи на крики і біготню навколо.
Дедалі ставало ще більш
моторошно. Невтішна мати
побивалася, не чуючи невпевнених втішань рідних і сусідів. Ні з чим від річки повернувся Максимків батько. Куди
ще бігти? Де ще шукати?! Людей, що зібралися на подвір’ї,
почала полонити думка, що
малюка серед живих уже
нема. Раптом хтось, глянувши на принишклого пса, спитав: «А що це з собакою сталося? Ще такого не було, аби
він при такому гармидері залишався спокійним. Наче підмінили пса. Дивина якась!» –
«Ох, лишенько! – зойкнула
бабуся, – хоч би Сірко не пошматував малого!» Мати заголосила ще дужче. Сміливців наблизитися до собаки не

ЗНАЙШЛА У МАК УЛАТУРІ

У понеділок вранці на робочому телефоні
я прочитала sms досить моторошного змісту: «Я не хочу жити. В душі – біль. Немає
сили терпіти. Мені дуже страшно, я хочу
покінчити з життям. Ваш телефон я знай
шла у християнській газеті. Прошу вас: моліться за мене! Маша. Житомир.»

Повідомлення було надіслане ще в неділю. Мене приголомшила думка, що за цей
час могло статися непоправне. Швидко натиснула кнопку виклику. Поки лунав незугарний рингтон, моя уява малювала страшну
картину. Боялася, що хтось візьме телефон
і скаже, що Марії вже немає… Але на виклик ніхто не відповів. Моє відчуття страху
і тривоги немовби хтось поставив на паузу –
перебувала наче у вакуумі. «Може, не чує
дзвінка?» – розраджувала себе. Та через
кілька хвилин пролунав виклик – на екрані
Маріїн номер. «Маріє, це ви?» – невпевнено
промовила я. А почувши «так», полегшено
зітхнула. Вести розмову далі було вже спокійніше. Тож запитала, чи, бува, у неї хтось
не помер (думалось, що лише непоправне
горе може штовхати людину на крайнощі).
Вона одразу спростувала моє припущення.
«Що ж сталося? І звідки у вас наша газета?» – продовжувала я з нетерпінням. – «Я
працюю двірничкою, але на прожиття моєї
мізерної зарплатні не вистачає. От чуйні люди і приносять мені макулатуру, яку я здаю.
Серед неї я і знайшла газету «Місто на горі». Там був номер телефону, я й написала». – «То що ж все-таки трапилося? Чому у
вас такі страшні наміри?» – не відступала я.
– «Мене кинув хлопець», – пролунало у від-
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повідь. – «І це все?» – подумала я, й мені
відлягло від серця. Але подальша розповідь
дівчини збудила у моїй душі щирий жаль.
Марії 26 років, вона виросла в інтернаті. Батька свого не знає. Маму знайшла,
вже будучи дорослою, але зрозуміла, що не
потрібна їй. Дівчина має третю групу інвалідності – наслідок спроби накласти на себе руки. Безрадісною є і ситуація на роботі: один з начальників брутально домагався
близькості з нею. Марія хотіла б вирватись
із депресивного стану. Наміряючись змінити
життя, почала опановувати нову професію.
У неї зав’язалися стосунки з хлопцем. Але
після нещодавнього розриву з ним зневірилася, розчарувалася і просто не хоче жити –
нікому, каже, нема до неї діла. «Мені дуже
самотньо. Я не бачу виходу», – закінчила
свою сповідь.
На розпачливі слова Марії, що, мовляв,
краще вже від такого життя кинутись з моста у воду, я почала переконувати її, що таким чином можна зламати собі хребет і стати
безпорадною калікою – тоді буде набагато
гірше. А ще страшніше те, що самогубці навіки приречені на пекельні муки, які не можна прирівняти навіть до найтяжчих земних
страждань. «Тому у такі моменти волай до
Господа, – палко напучувала я, – а Він, доб
рий і милосердний, чує всіх, хто кличе Його.
Він уже проявив до тебе милість, не дав вкоротити віку. Зберіг життя. А оскільки зберіг,
то неспроста: Бог має для тебе щось краще.
Зрозумій це, прийми і живи згідно з цим. А
про свої лихі наміри, які нав’язав тобі ворог
людських душ, забудь». По моїх словах Марія ожила, звеселіла і погодилася зустрітися
з віруючими, які отримують нашу газету.
Згодом, обмірковуючи цей випадок, я тішилася, що та дівчина, знайшовши газету у
такий дивний спосіб (у макулатурі), прочитала її, і газета, – хтозна? – можливо, врятувала їй життя та, що найважливіше, – душу від
пекла. Господь, премудрий, всесильний і люблячий, дорожить кожним із нас. Тож молюся, щоб усі, хто в нужді, не прогледіли те дорогоцінне, що Він має для них, а обов’язково
прийняли, як зробила це Марія.
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Для душі
виявилося, хоча той підвів
ся і по-товариськи завиляв
хвостом. «В буду! – гримнув
старий, що саме підійшов до
гурту, але пес спокійно всівся неподалік. – Кому кажу: в
буду?!» Марно, той господаря
не слухався. За незрозумілою
поведінкою пса спостерігали
уже всі. Дідусь підійшов до
буди і зазирнув усередину. Від
побаченого йому перехопило
дух. В собачому будиночку на
свіжому сіні, що лише вранці
там постелили, згорнувшись
калачиком, мирно спав його
маленький онучок. «Є! – проголосив дідусь. – Малий тут.
Спить». Подвір’ям пронеслося полегшене зітхання. Сонну
дитину забрали від зубастого
сторожа і положили досипати
на ліжку в спальні. Втішена
мама від синочка вже не відходила. А Сірко отримав від
господаря смачну кістку. Сховавши її біля буди, пес знову
став самим собою – почав
гарчати на сусідів, що покидали двір.
Дивовижна історія! Кожну
живу істоту, навіть злого пса,
Господь наділив задатками добра, турботи й захисту
слабшого.
Людмила ДОРОЩУК,
м.Жмеринка

Нам пишуть
Вітаємо вас, брати і сестри, працівники редакції
«Міста на горі»!
Пишуть вам місіонери з Полтавщини. Дуже дякуємо
Богу за вашу працю. Уже близько року роздаємо газету
«Місто на горі» у нашому селі. Співпрацюючи таким чином з вами на Божій ниві, ми побачили, як люди, що оточують нас, потребують доброго слова та знаходять
його на сторінках цього християнського видання. І як
Бог через нього веде людей до спасіння.
Газетні статті приваблюють тим, що розраховані
на широке коло читачів – різного віку, різних професій
та деномінацій. Приємно й те, що газету люди отримують регулярно – щомісяця.
Тому прийміть від нас найкращі побажання у вашій
праці. Нехай Господь завжди дарує вам Своє Слово, аби
ви могли передати його іншим людям. Бажаємо, щоб
через ваші публікації багато людей серйозно задумалися над життям і знайшли спасіння для своїх душ.
Благословінь вам, дорогі брати і сестри!

Місіонери з села Новаки Лубенського району Полтав
ської області: сім’я РАБОВЛЮКІВ , Павло ДІМІТРОВ ,
Любов ЖУРАВСЬКА, Олена КУЧМІЙ, Діна ПОМІН.
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