
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 гріш-

ний і сам себе спас-
ти не можу. Вірю, 
що Ти помер за 
мене на Голго-
фі і прийняв 
покарання за 
мої гріхи. Прошу: 
прос ти всі мої про-
вини, увійди у моє серце і 
будь моїм Господом та Спа-
сителем. Довіряю Тобі своє 
життя, хочу жити для Тебе 
і служити Тобі. Амінь.

Олександр ПЕНЬКОВ 
Учитель християнської віри часів 

Ісуса Христа, всім відомий біблійний 
апостол Павло був вельми грамот-
ною людиною. Він походив з бага-
тої сім’ї, мав римське громадянство, 
отримав прекрасну освіту. Володі-
ючи багатьма мовами, в тому числі 
латинню, вільно ними проповідував. 
Але всі ці важливі надбання він вва-
жав за ніщо у порівнянні з пізнанням 
Господа. Павло не покладається на 
свої знання, мудрість, статус чи здо-
бутки. Звертаючись до віруючих міс-
та Коринф, він говорить: «Я прий-
шов до вас і нічого не хотів знати, 
крім Христа, і то розіп’ятого».

Ось де сила – в Христі розп’ятому! 
Там, на Голгофському хресті, Бог 
здійснив Своє вічне правосуддя. Це 
правосуддя, як дамоклів меч, тя-
жіло над усім людством. Якби не 
Христос, то жодна людина не уник
ла б покарання за свої провини, не 
мала б найменшої надії на поряту-
нок, на звільнення від загрози заги-
белі і не отримала б спасіння душі. 
Адже через первородний гріх Ада-
ма і Єви всі люди перебували під 
прокляттям. Своїм хресним страж-
данням Божий Син відкупив увесь 
світ, задовольнивши всі вимоги не-

вблаганного смертного вироку.
Часто люди не розуміють, що в 

духовному світі діє той самий прин-
цип, що і в фізичному (ба більше, 
духов не – первісне): за вчинений 
злочин закон вимагає кари. Закон 
диктує: знайди правопорушника і по-

карай. І ті, хто має такий обов’язок, 
шукають, знаходять і притягують до 
відповідальності за належною стат-
тею. Звідки ж взялися ці поняття – 
«закон», «правосуддя»? Невже ми 
самі придумали? Дійсно, час від ча-
су людям за якісь особливі досягнен-
ня присвоюють звання винахідника, 
нібито раніше чогось не існувало, а 
ми винайшли. Але це не так, бо люди 
лише відкривають те, що вже ство-
рено, закладено, визначено Богом. 
І відкривають та використовують та-
кож не без Його допомоги.

Отже, закон правосуддя – це Бо-
жа постанова. І якщо державний ко-
декс декому вдається обійти, під-
купивши суддів чи домовившись з 
присяжними або, наприклад, ви-
їхавши за кордон, то Боже пока-
рання невідворотне. Закон велить, 
і крапка. Він непорушний та невмо-
лимий. Ублагати його неможливо. І в 
невидимому, духовному, царстві мі-
ра покарання за гріх дуже висока – 
смерть. Хто чинить гріх, повинен 
умерти, йому виправдання нема. І 
найстрашніше, що ця смерть стосу-
ється душі, яка, нерозкаяна, попа-
дає навіки в пекло. Там у свідомос-
ті грішника будуть прокручуватися 
спогади про те, як він жив на землі, 

як чув про Голгофу, про Спасителя 
Христа, але... не прийняв Його, не 
покаявся. Ох, чому? чому? чому? 
Якби тільки можна було повернути 
той момент! Але пізно... 

Вік людини на землі – максимум 
120 років, але ми так цінуємо життя, 
нам так хочеться жити. А тут ідеть-
ся про цілу вічність! Не можна нехту-
вати таким огромом!.. Дорогі друзі, 
поки є можливість вибрати небеса, 
зробімо це. Дорожімо кожним мо-
ментом. Пам’ятаймо, що лише від 
особистого вибору залежить вічна 
доля кожного з нас.

ДОРОЖІМО КОЖНИМ МОМЕНТОМ

Слово священика
Левій вважався людиною 

успішною. Ще б пак! Проби-
тися до податкової, отрима-
ти там чималу посаду – це, 
вважай, забезпечений на 
все життя. Становище без-
програшне. Гроші в руках. 
А де гроші, там і влада, от-
же, і успіх. Життя в райдуж-
них барвах. Левій хваткий 
був хлопець. Талановитий. 
Але, звичайно, й батьки до-
помогли, їхні зв’язки. Не без 
того. Однак нині Левій вже 
сам міцно стоїть на ногах. 
Побудував будинок. З креди-
торами розрахувався. Запа-
си гідні зробив. Придворні і 
навіть сам цар його цінують. 
Оточуючі поважають. Звісно, 
і скривджених чимало – ніде 
правди діти. Зібрати податки 
так, щоб і казну наповнити, 
і себе не образити, – непро-
ста справа. Доводилося де-
кого і подвійною даниною об-
кладати – заради багатства і 
слави на що тільки не підеш. 

Та от з деяких пір у сер-
це Левія непомітно закрала-
ся туга. Стала гнітити безпе-
рервна суєта навколо нових 
здобутків. Вихваляння колег 
один перед одним набрид-
ли, спогади про переможні 
пригоди засмучували, мрії і 
фантазії побляк ли і замість 

приваб ливої радості при-
носили серцю Левія біль і 
глибоке розчарування. Ко-
жен день він намагався ра-
ніше покинути контору й га-
ласливі вулиці та сховатися 
у своєму будинкові. Але й 
дім, величезний, обстав-
лений дорогими меблями, 
з коштовними килимами і 
картинами, не радував йо-
го. В душі була порожнеча. 
Ночами замість сну чоловік 
крутився на ліжку, згадував 
пережите, карався, шукав 
причину свого пригніченого 
стану. І зрозумів, що сам се-
бе зробив рабом – кар’єри, 
багатства, людської слави. 
Але не міняв нічого, все шу-
кав виправдань. 

І в цій боротьбі з самим 
собою Левій все виразні-
ше усвідомлював: остаточ-
на руйнація його ілюзорного 
щастя відбулася зовсім не-
давно. Це сталося саме то-
ді, коли він став свідком роз-
мови якогось Чоловіка, на 
ймення Ісус, з народом. Чу-
деса, які Той творив, це щось 
неймовірне. Тільки Бог може 
так. Тут ніяких сумнівів. Але 
при цьому – убозтво: ні до-
му, ні грошей, ні статків. На-
віть підводи не має. Ходить 
босоніж. Спить там, де при-

ютять. Однак які слова го-
ворить! Про правду. Про не-
бо. Про свободу. «Ось воно 
що, – різонула Левія дум-
ка. – Свобода!» Той Ісус роз-
повідав про Небесне Царст
во. Про Царство свободи. 
Про Царство любові. Зга-
дуючи те все, Левій аж про-
сльозився. «Саме свободи у 
мене і нема. Я раб цих гро-

шей. Раб цієї системи, в якій 
ображаю людей, позбавляю 

ЛЕВІЙ-МАТВІЙ
їх насущного. Я негідник. Як 
остогидла мені постійна го-
нитва за грішми і мій нікчем-
ний уклад життя!..» 

Раптом серед білого 
дня – незвичайний голос. 
Хтось назвав його по іме-
ні: «Левію! Іди за Мною!» 
Оторопілий Левій, побачив-
ши Ісуса, кинув усе: і гро-
ші, і печатку, і свою трости-

ну – та й пішов услід за Ним. 
Якась неймовірна радість, 

розпираючи груди, захо-
пила Левія. Трохи отямив-
шись, наважився звернутися 
до  Ісуса: «Учителю, зайдімо 
до мене додому пообідати». 
Учитель погодився. І натовп 
заполонив давно вже порож-
ні хороми Левія. Були тут, 
звичайно, друзі Левія, було 
й багато начальників, і свя-
щеники. Останні дорікнули 
Ісусу: «Навіщо Ти їси і п’єш з 
митниками та грішниками?» 
Натовп здригнувся. Стали 
озиратися. Хто ж тут пра-
ведний, а хто грішник? Ісус 
же сказав їм у відповідь: «Лі-
каря не потребують здо-
рові, а хворі... Бо Я не при
йшов кликати праведних, 
але грішників до покаяння». 
«Це правда, хлопці, – не ви-
тримав Левій. – Саме так. Я 
великий грішник. Але я ка-
юсь. Пробачте мені, шанов-
ні городяни, я розкаююсь у 
своїх недобрих вчинках. І Ти, 
Боже, прости мене». 

Бог простив Левія. І з то-
го часу він названий Матві-
єм. Немислимо: той, хто був 
зовсім недостойний святого 
імені Ісуса Христа, став Йо-
го великим апостолом... Гос-
подь вчора, і сьогодні, і наві-
ки той самий. Нині Він також 
проходить повз нас, кличучи 
кожного: «Йди за Мною».

Юрій СИПКО, м.Москва 



вбирають таке мислення і дуже скоро 
стають пасивними та вже не хочуть на-
віть пробувати щось робити. Так фор-
мується усталена думка, що недоскона-
лий результат не вартий труда. Замість 
щось робити, спантеличені помилковою 
теорією вважають за краще чекати іде-
альних умов.

Але ж навряд чи можливо, почина-
ючи щось, відразу робити його добре. 
Якщо подивитися на якісь свої тепе-
рішні здобутки у певній сфері, навички, 
майстерність, то можна зауважити, що 
зараз вони набагато більші, ніж тоді, 
коли все починалося. Хоча й тоді ми 
старалися робити все якнайкраще, але 
з сьогоднішньої позиції нам зрозуміло, 
що то були лише ази, «перший клас»... 
Отож якраз рішення починати робити 
так, як виходить, приводить до зростан-
ня професіоналізму та досягнення но-
вих звершень. Адже ніхто не говорить 
своїй дитині, яка починає робити перші 
кроки: «Якщо вже ходиш, то ходи добре! 
Не треба падати і спотикатися. Вставай 
і ходи. А поки не можеш так ідеально хо-
дити, то й не пробуй, краще повзай або 
взагалі сиди». З такою батьківською по-
зицією дитина може навчитися ходити 
хіба що у шкільному віці. Подібне відбу-
вається, наприклад, і у вивченні інозем-
ної. Через страх неправильної вимови 
люди не вправляються у ній і, отже, не 
можуть оволодіти нею, хоч стараються 
багато років. Тому як тільки починає-
мо вчити, потрібно зразу складати ма-
ленькі речення і намагатися говорити. 
І хай це буде неправильно та смішно, 
але лише таким чином можна навчити-
ся розмовляти. 

Багато нереалізованих, розчаро-
ваних людей дивляться на успішних і 
не можуть зрозуміти, чому життя таке 
несправедливе. «Я ж не гірший, маю і 
освіту, і відповідне виховання, і необ-
хідні для початку своєї справи фінан-
си. Чому ж я пасу задніх?» А причина 
може бути дуже проста: ті не боялися 
почати – пробували, помилялися, ри-
зикували, і навіть коли щось не вихо-
дило, розуміли, що це не кінець світу. 
«Не складається сьогодні – зате хоро-
ший досвід на завтра», – думали вони. 
І наступного разу, коли знову пробували 
щось зробити, все виходило.

Отже, варто робити так, як виходить, 
хай на початку це і буде погано. Проте 
якщо продовжувати робити, то згодом 
вийде краще. А ще згодом – досконало.

Психолог Олена АРХИПОВА, м.Київ
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Кожному з нас іноді доводить-
ся проходити важкі часи. Зазвичай 
ми долаємо труднощі, вирішуємо 
проблеми, позбуваємось їхніх на-
слідків, просто докладаючи сво-
їх зусиль. І, безперечно, радіємо 
перемогам, бо це природно. Але 

подекуди обставини бувають на-
стільки складні, що навіть наших 
найвідчайдушніших потуг недо-
статньо. У такі моменти здається, 
що існуєш на межі життя, висиш на 
краю безодні, ризикуючи зірватися 
вниз і розбитися. Все ясніше і чіт-
кіше усвідомлюєш, що ти вже не 
господар своєї долі, ситуація ви-
йшла зпід твого контролю, ти вже 
не впливаєш на неї. А інколи по-
чинає здаватися, що вже й Бог за-
був про тебе і не контролює обста-
новку. Налягають різні важкі думки 
і почуття. Всі твої внутрішні пере-
конання і віра проходять перевір-
ку на міцність, випробовуються 
в горнилі життя. Ти повністю роз-
давлений, життєвий крах здається 
неминучим. Тоді навіть така роз-
пачлива фраза, як «ну все, далі 
вже не можу», не може передати 
всієї глибини драматизму ситуації. 
Ти ставиш собі питання: через що 
так? чому саме мені? в чому при-
чина? за що? 

Але проходить час, а ти живеш. 
Крах не настає. Раніше ти не міг би 
й повірити, що протримаєшся так 
довго, зможеш таке пережити. Пе-
режив... І починаєш дещо розуміти, 
усвідомлювати щось надзвичайно 
важливе: над усім – Бог! Він панує! 
Він царює! Він не втратив контро-
лю! Він керує ситуацією! Це Його 
сила проявляється у цих обстави-

Чимало людей вважає, що братися 
за якусь справу, починати робити щось 
нове потрібно лише тоді, коли є абсо-
лютна впевненість, що все вийде доб
ре. Такі люди постійно відчувають себе 
недостатньо підготовленими та компе-
тентними. Вони очікують, що прийде 
час, коли складуться ідеальні умови і 
тоді неодмінно все вдасться, все буде 
зроблено правильно і при цьому не 
буде ніяких труднощів та проблем. В 
результаті проходять роки, а так нічо-
го і не зроблено. Тобто з подібним під-
ходом до життя неможливо досягнути 
будьякого успіху. 

Такий стереотип закладається ще 
в дитинстві. Наприклад, дитина в під-
несеному настрої приносить батькам 
свій малюнок, а вони замість того, щоб 
підтримати, порадіти, що та щось уміє, 
за щось взялася, щось виконала свої-
ми руками і захотіла з ними поділити-
ся успіхами, починають робити заува-
ження щодо неправильно підібраних 
кольорів, критикувати за неохайність 
або нечіткість. Та ще й безапеляційно 
радять: «Якщо ти щось робиш, то роби 
добре!» Необачна батьківська катего-
ричність сковує багатьох дітей. Вони 

У РУКАХ МАЙСТРА
нах. Бог все контро лює! О, яке по-
легшення! Який мир і подяка Богу 
приходять та наповнюють серце! 
Віра стає міцнішою. 

То що ж відбувалося? Відпо-
відь, як завжди, у Бога, у Його іс-
тинному і незмінному Слові: «І 

зійшов я до дому гончара, 
аж ось він робить працю 
на кружалі. І в руках гон-
чара попсулась посудина, 
яку він із глини робив. І він 
знову зробив з неї іншу по-
судину, як сподобалося гон-
чареві зробити. І було мені 
слово Господнє: «Чи не міг 
би зробити й Я вам, як гон-
чар цей?.. – каже Господь. 
Ось як глина в руці гончара, 
так в руці Моїй... і ви!» (Кни-
га пророка Єремії 18:36). 

Тобто ми, люди, як глина в руках 
майстра, піддаємося формуван-
ню та змінам за задумом Творця 
і завдяки Його дії. Це відбуваєть-
ся якраз у плавильному горнилі, 
коли людина зазнає труднощів, 
переходить через страждання, по-
трапляє в різні кризові ситуації. 
Таким чином вона отримує можли-
вість очистити душу та наблизити-
ся до Бога (позбувається заздрос-
ті, злос ті, лукавства, лицемірства, 
жадібності, ліні і багатьох інших 
людських вад). 

Чому ж ми переживаємо? Най-
частіше – тому що не знаємо Бо-
га, не пізнали Його любляче серце. 
Ще одна вагома причина пережи-
вань – не вміємо довіряти, підда-
лися страхам і сумнівам. А деколи 
спокушає банальна людська гор-
дість, що викликає образу через 
втрату власного контролю над си-
туацією й спонукає до нарікання. 
Так проявляється наша слабкість 
і обмеженість, неспроможність 
влас ного «я», трощиться надія 
на самого себе. Проте варто зна-
ти: нашими людськими зусиллями 
ми просто не в змозі покращити 
кожну ситуацію чи вирішити всяку 
проблему. Бо рішення – у Госпо-
да. Потрібно просто довіряти Йо-
му. Навіть якщо ми в горнилі. Тим 
більше, якщо в горнилі.

В’ячеслав ЛИСЕНКО, м.Тернопіль

РОБІТЬ 
ПОГАНО

Іду тихою і безлюдною 
вулицею. Надворі листопад. 
Моє око насолоджується кра-
сою, яка оточує мене зусібіч. 
Он на зеленому пригорбку 
пишаються дві молоді беріз-
ки, вкриті жовтим листям. На 
одній з них, вищій і крисла-
тішій, його менше, на іншій 
воно, здається, ще взагалі 
не опадало. Мимохіть прихо-
дить думка: перша приймала 
на себе удари рвучкого, про-
низливого вітру, аби той не 
зривав з її донечки розкіш-
не осіннє вбрання. Тому та 
й досі пишається ним, гордо 
пнучи свою верхівку вгору, 
незважаючи на те, що її тен-
дітні гілочки хиляться донизу, 
ніби журяться, усвідомлюю-
чи, що мине деньдва, і вже 
ніхто не зможе вберегти їхні 
золоті шати і ті все одно впа-
дуть на землю. Але поки що 
молоденькій берізці є чим пи-
шатися перед зовсім голими 
кленами, які вже чимало днів 
стоять повністю роздягнуті – 
їх нікому було захистити від 
того навіженого вітрюгана, 
що тільки й уміє віяти та об-
нажати ліси, гаї та діброви. 
Йому, бешкетному та задир-

ливому, не зрозуміти, як тим 
не хочеться розставатися із 
зручним, легким вбранням, 
подарованим самим Твор-
цем, натомість у зимову пору 
приміряти на себе одежу не 
свою, та ще й холодну. Що-
правда, і до неї дерева звика-
ють, бо всетаки зігріває їх у 
тріскучі морози. Однак вона, 
та біла одіж, все ж їм чужа. 

Але тим часом Творець 
ще дарує і деревам, і лю-
дям чудові теп лі дні, так що 

НАСПІТИ.. .

не лише білокорі берізки зі 
своїми золотими шатами, а 
й безлисті клени та каштани, 
що простяглися вздовж не-
широкої алеї, розкошують, ті-
шаться не властивим для цієї 
пори теп лом. Так само і трава 
під ними, що вкриває землю 
ще цілком зелена, навіть со-
ковита, що лиш тепер і ожи-
ла після жаркого літа, яке до 
безтями виснажувало її сво-
єю посушливою погодою. От 
вона і зазеленіла, наче хоче 

Роздуми

наздогнати втрачене, надолу-
жити своє, так немилосердно 
вкрадене тією спекотою. 

І трава, і дерева дуже схо-
жі на людей. Ми також часто 
хочемо наздогнати те, що збіг
ло і минулося. От і сьогодні, 
ідучи повз ту алейну челядь, 
вишикувану в стрункий ряд, я 
не зустріла нікого. (Спішать, 
спішать, спішать... Надолу-
жують згаяне. Заклопотані, 
не мають часу вийти поми-
луватися осінніми дивами.) 

Не одразу й зауважила це. 
Аж згодом, спостерігаючи за 
тими ошатними берізками та 
обшарпаними кленами, мені 
схотілося зустріти ще чийсь 
зацікавлений тією красою по-
гляд, що зупинився б на ній. 
Ба ні! Не виявилося нікого. 
Стало шкода тих берізок: кому 
вони показують свою вроду? 
Але то лиш на мить. Бо рап-
том збагнула, що на них спо-
глядають та милуються ними 
і ті оголені клени з каштана-
ми, що стоять якось сиротли-
во, і птахи, що, летячи у вирій, 
прощалися з ними зроненим 
пір’ячком, і навіть вічнозе-
лені ялини, прекрасні будь
якої пори. А також небо, що 
беззмінно своїм неосяжним 
шат ром висить над землею і 
безпе рестанку може захоплю-
ватися її красою, чудуватися 
як з дерев, що завжди стоять 
на місці, лише рік за роком зді-
ймаються догори, так і з лю-
дей, які весь час кудись мчать, 
все щось наздоганяють, їм 
здається, що осьось настиг-
нуть, що вже наступають на 
п’яти, але так і не можуть на-
спіти те, що втрачене... Небо 
нікуди не спішить...

Галина ЧАБАН, 
Чернівецька обл.
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

Щоб відчути значимість життя, 
іноді, на жаль, треба побувати при 
смерті. Ми часто не цінуємо цей над-
звичайний, винятковий, дивовижний 
Божий дар. Бездумно марнуємо доро-
гоцінні миттєвості. Шкідливими звич-
ками губимо здоров’я. Руйнуємо ду-
ші заздрістю і злістю. І, буває, лише 
після страшного падіння на саме дно 
усвідомлюємо, чого насправді вартує 
життя. Тоді нас охоплює невимовна 
жага і бажання врятуватися, вижити, 
і ми хапаємось за соломинку... Саме 
так сталося в житті 42річної Євге-
нії Олейнікової, мешканки м.Гребінка 
Полтавської області.

Євгенія Олейнікова: «Дійсно, 
все це про мене, колишню нарко-
манку з багаторічним стажем, 
колишню ув’язнену, колишню па-
ралізовану, а сьогодні фактично на-
роджену заново людину... Зі свого 
дитинства я винесла нелегкі спо-
гади про батькап’яницю, що ніколи 
не проявляв до нас, дітей, батьків-
ської турботи, та нещасну маму, 
яка працювала на двох роботах, 
щоб нас прогодувати (крім мене, в 
сім’ї було ще четверо). І при цьому 
їй ще й доводилось постійно самій 
захищатися від батькових побо-
їв та нас спасати від його гніву. В 
такій атмосфері моя дитяча душа, 
не зігріваючись любов’ю, звісно, гру-
біла і шкарубла. Так що коли трохи 
підросла, вже навіть у молодших 
класах, я мала славу вредної дівчин-
ки. А чим ставала старша, тим 
більше відбивалася від маминих рук. 
Та й друзі в мене були, звісно, та-
кі самі. Немов змагаючись, кожен з 
нас своїми вчинками прагнув звер-
нути на себе увагу, тож планка ци-
нізму, нахабності, зневаги до ото-
чуючих нас людей, в тому числі й 
рідних, піднімалася нами все вище. 
Я мимоволі йшла цим хибним шля-
хом, не зупиняючись навіть перед 
маминими вмовляннями та сльоза-
ми. Хоча саме тоді у мене був шанс 
все змінити на краще. В юнацькому 
віці я захопилася спортом – ганд-
болом, завдяки чому стала трохи 
стриманішою, фізично більш ви-
тривалою. На районних змаганнях 
мене помітили і запропонували про-
довжити навчання в спецінтернаті, 
де я змогла б зробити спортивну 
кар’єру. Та на той час у мене були 
вже інші пріоритети – алкоголь і 
наркотики. Тож без вагань і розду-
мів перевагу віддала їм. А згодом за-
кріпила зв’язок з криміналом, поєд-
навши своє життя з чоловіком, що 
був причетний до злочинного світу. 
Прогнозовано, й сама невдовзі по-
трапила за ґрати. 

Не знаю, чому колонії у нас нази-
ваються виправними і хто там ви-
правляється. Принаймні на мене ні-
якого виховного ефекту цей заклад 
не справив. Відбувши свій термін, 
на волі я продовжувала знищувати 
себе всякою отрутою. Моя мама, 
бачачи, як я тринькаю своє життя 
і здоров’я, дуже за мене хвилювала-
ся. Будучи неспроможною щось змі-
нити власними силами, вона почала 
ходити до церкви, де просила допо-
моги в Господа».

З Євгенією я познайомився через її 
маму, Тетяну Федорівну, яка на той час 
вже давно ходила до церкви та ревно 
молилась за своїх дітей, особливо за 
тих, котрі, оступившись, ніяк не могли 
стати на пряму дорогу. А саме такою 
і була Женя. Мені, як пастору церкви, 
доводилось бувати у них вдома, неод
норазово молитися за неї, застерігати, 
просити схаменутися і відмовитись від 
наркотиків.

Є.О.: «Виявляється, що молит-
ва – то неймовірна сила, невидима 

і потужна, яка неодмінно досягає 
цілі. Бо я навіть дотепер не можу 
собі пояснити, чому мені захотіло-
ся й самій піти на служіння. Пішла 
раз, другий, третій... Відчула, що 
відвідування церкви стало необхід-
ним. Якось непомітно зникла тяга 
до чергової дози дурману. Уладна-
лися відносини з мамою. Та й в ці-
лому життя налагоджувалось. Але 
чорна сила, заволодівши людською 
душею, не хоче її просто так від-

пускати. Штрикає і штрикає спо-
кусами. В якийсь нещасливий мо-
мент я піддалася, поступилася 
нечистому і повернула на стару 
стежку. І ця необачність обійшлася 
мені дуже дорого».

Добре пам’ятаю той зловісний 
день, коли мені зателефонувала Те-
тяна Федорівна і сказала, що з її доч
кою сталося нещастя, та попроси-
ла допомоги. Коли я приїхав, застав 
жахливу картину. Посеред городу, на 
землі (а то була вже пізня осінь), ле-
жав мертвий Женин чоловік, а її, та-
кож фактично без ознак життя, щой
но занесли до хати. Що трапилось 
напередодні – ніхто не знав. Зрозу-
міло було одне: вони вдвох вкололи 
собі якусь гидоту. Де вона взялася і 
як усе було – з’ясовували правоохо-
ронці. Та все це вже не мало ніякого 
значення ні для того бідолахи, ні для 
Жені, яка лежала без свідомості. У 
важкому стані Женю забрала швид-
ка допомога... Після пережитого во-
на хоч і отямилася, але на ноги стати 
не могла. Наркотик настільки пошко-
див її центральну нервову систему, 
що медики лише руками розводили. 
У Євгенії відняло мову, вона була не-
рухома. Після виписки з лікарні Тетя-
ні Федорівні доводилось її буквально 
носити (вона тягала її на своїх пле-
чах) і доглядати, як немовля. І ще з 
більшою пристрастю вимолювати в 

Бога ласки для своєї єдиної дочки (ін-
ші четверо – сини). Благо, що й Женя 
переосмислювала своє минуле.

Є.О.: «Це дуже страшно – розу-
міти, що життя закінчується отак 
недолуго, коли не можеш пригадати 
нічого світлого, доброго, втішного. 
Оглядаєшся – а там суцільна те-
мінь. Я усвідомила це, коли перебу-
вала десь поміж життям і смертю. 
В моменти, коли приходила до тя-
ми, поруч бачила маму, інколи пас-

тора Володимира, вони молилися за 
мене. Їхні молитви, очевидно, були 
дуже ревними, бо відлунювали у мо-
єму серці щирим каяттям. Я плака-
ла і просила в Бога прощення. Всіма 
силами душі, на які була спроможна, 
прагнула, щоб Господь проявив до 
мене милість і щоб дні, які мені за-
лишилися, були осяяні Його благо-
даттю. Коли повернулася додому, 
перш за все попросила пастора про 
водне хрещення. До теплої пори ро-
ку відкладати не хотіла, не могла 
так довго чекати, тому обряд хре-
щення провели вдома, просто у ван-
ні. Це було 1 січня 2014 року. 

Несподівано мій фізичний стан 
погіршився. До паралічу ніг додали-
ся галюцинації та втрата свідомос-
ті. Медики, мабуть, знали, що та-
кі признаки свідчать про найгірше, 
і відмовлялися помістити мене в лі-
карню. Та мамині благання вплинули 
на лікарів – в стаціонар взяли, але 
фактично не лікували. «Довго не 
протягне», – таким був їхній вер-
дикт. Я й сама змирилася з тим, що 
помираю. Була байдужою до всього. 
Перестала їсти. Сили танули».

У лікарні я застав Женю в жах-
ливому стані. Спустошена, зневіре-
на, вона безперестанку повторюва-
ла, що помирає. Я тоді накричав на 
неї. Питав, чому вона така невдяч-
на. Адже Бог вирятував її з такої бі-

ди!  Ісус, в ім’я Якого вона прийняла 
водне хрещення, – то життя, тому 
їй треба жити. Бачив, що мої слова 
досягли мети – Женя наче ожила, в 
очах загорілися іскорки надії. Вона 
заспокоїлась і заснула, а ми з її ма-
мою ще довго молилися за зцілення. 
Потім я поїхав додому.

Є.О.: «Слова пастора немовби 
розбудили мене від якогось оціпе-
ніння. Думки прояснилися і офор-
мились чітким посилом: я не хочу 
вмирати. Страшенно захотілося 
жити. Всім своїм єством вчепилась 
за надію, яку побачила в Ісусі Хрис-
ті. Щиро повірила в Нього. Щомиті 
просила зцілення і все більше міцні-
ла у вірі, що одужаю і колись таки 
стану на ноги. Хоч з лікарні мене 
виписали без покращень, я вже ду-
хом не падала.

Через якийсь час мама знову від-
везла мене до лікарні (у м.Полтаву), 
домовившись про курс лікування. 
Там я отримала всі призначення і 
процедури, але помітного резуль-
тату вони практично не дали. В 
день, коли мене виписували, дуже 
хвилювалася, бо мама за мною при-
їхати не змогла, а мені потрібно 
було якось добратися до машини, 
що мала мене відвезти додому. Мо-
лилася, не перестаючи. І сталося 
щось неймовірне – те чудо, на яке я 
дуже сподівалася і за яке так бага-
то людей постійно молились. У ви-
рішальну мить якийсь внутрішній 
голос владно і переконливо звелів: 
«Не бійся. Встань і йди!» Не розду-
муючи та не усвідомлюючи ні своїх 
можливостей, ні дій, я інстинктив-
но піднялася з ліжка і пішла – са-
мостійно, своїми ногами, пішла до 
автомобіля. Медики, які ще зовсім 
недавно вважали мене фактично 
трупом, проводжали мене здиво-
ваними, недовір ливими поглядами. 
Вони були такі спантеличені, що й 
не знаю, чи раділи за мене. А мені 
хотілося скакати від щастя: Гос-
подь почув мої молитви і виконав 
бажання мого серця». 

Одного дня подзвонила Тетяна 
Федорівна і повідомила добру звіст-
ку: Женя ходить. З тих пір пройшло 
майже чотири роки. Це не є великий 
термін. Але я бачу, що за цей час Єв-
генія укріпилась духовно, звикла бу-
ти в церкві Христовій, я вірю, що  во-
на вже не зверне з істинної дороги. 
Її очі зараз світяться радістю. Вона 
прагне служити Господу реальними 
справами. І така можливість є. Не-
далеко від Гребінки функціонує наш 
реабілітаційний центр для залежних 
людей, в якому завжди потрібні слу-
жителі. Плануємо незабаром відкри-
ти там жіноче відділення, де Женя 
зможе постійно перебувати і служи-
ти реабілітантам. До речі, вона вміє 
готувати надзвичайно смачні страви 
і любить це робити.

Є.О.: «Я все ще борюся за оста-
точне видужання, але втрачені ор-
ганізмом функції з кожним днем від-
новлюються все більше. Вірю, що 
Бог допоможе подолати всі труд-
нощі. За те, що Господь попри всі 
мої гріхи і глупоту змилувався наді 
мною, простив мені, вернув до жит-
тя, я хочу служити Йому всіма сво-
їми силами та вмінням. І свідчити 
всьому світові про милість Божу, 
Його ласку до нас, грішних людей. 
Щиро вдячна Спасителю за Його 
любов і милосердя, за те, що по-
дарував мені життя, відродивши у 
Святому Дусі.» 

Володимир СЕМІОНКІН, 
с.Скородистик, Черкаська обл.

ПОМІЖ ЖИТТЯМ І СМЕРТЮ

Євгенія з мамою
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вість – важко не знепритомніти. Ве-
личезне перекошене око десь на се-
редині щоки, шкіра на шиї, руці і нозі 
зморщена від застиглих вузлів об-
печеної плоті, що встигла загоїтися 

і місцями відкривала кістку. 
Вони явно знали одне одного, 

можливо, раніше зустрічалися. Дівчи-
на у якомусь відчайдушному благан-

Вчора, ближче до обіду, їхав я 
велосипедом з центру по набереж-
ній, в районі пивзаводу, де ґрунтові 
стежки звертають на циганську гору 
в бік вулиці Наливайка. Там є такий 
затишок, мініпляж, вкритий тисяча-
ми різних кришечок, де люди про-
сто сидять на траві чи на бетонних 
уламках стін старої автошколи і від-
почивають, милуючись нашим озе-
ром. Як і завжди, нічого особливого 
там не відбувалося, але мій погляд 
раптом привернула одна пара. Я 
спостерігав за ними на ходу не до-
вше трьох секунд, але враження 
від побаченого навіки закарбується 
у моїй пам’яті. Це була струнка ді-
вчина років двадцяти і її ровесник, 
хлопець спортивної, міцної стату-
ри. Вони стояли під деревом і щось 
виясняли. Різко впало в очі те, що у 
дівчини половина тіла була сильно 
спотворена опіками. Це виглядало 
настільки жахливо, що я був враже-
ний і мало не впав з велосипеда. А 
інша частина обличчя – цілком здо-
рова і симпатична. Напевно, ще рік 
або два тому вона була красунею: 
гарна фігура, довге пряме волосся, 
легке квітчасте плаття… Але зараз 
дивитися на неї треба мати сміли-

П РО Д I ВЧ И Н У З  ОПIК АМИ

Своїми останніми цьогоріч 
сльозами плаче осіннє небо. 
Воно, насуплене, спохмур-
ніле, аж опустилося нижче, 
ніби хоче постелитися свин-
цевосірими хмарами на зем-
лю, щоб та пригорнула і зігрі-
ла. Ті дощові хмари, окутав-
ши його собою, оповивши 
своєю сльотавою поволокою, 
зупинилися, не летять геть. А 
небові від цього незатишно – 
воно сковане, як і все земне 
та піднебесне цієї пори. При-
рода наче причаїлася, зроби-
ла паузу перед грізною сту-
жею – вже не теп ло і ще не 
надто холодно – готуючись до 
свого таємничого переходу у 
зимовий сон.

У невизначеності зараз 
все у ній: дерева (окрім висо-
ких тополь, які гордо ще зеле-
ніють вздовж затишної алеї), 
що вже скинули свої золоті 
шати (зберігши хіба що пооди-
нокі листочки, аби ті нагаду-
вали їм про чудову барвисту 
пору), але ще не приміряли на 
себе пухнасті білі шубки; річ-
ка, що несе свої могутні води 
вже без особливої наснаги, 
бо вони холодні і не бавлять 
її своїми ніжними лоскітли-
вими хвилями, але ще й не 
взялася вона крижаною бро-
нею, щоб спокійно собі під 
нею дрімати, лише зрідка по-
гуркуючи об ту броню своїми 
напівсонними мешканцями; 
оголене поле, що затаїло в 
собі зелену озимину, не ба-
жаючи показувати її світові, 
аж поки не з’являться на обрії 
снігові хмари, що обіцятимуть 
своє білосніжне покривало, 
яке розкинеться на весь об-
шир та зігріє його своїм наху-
каним теплом. Ба й ми, земні 
жителі, також сяктак перебу-
ваємо цю проміжну пору, су-
муючи за комфортним осіннім 
теплом та з осторогою очіку-
ючи зимової стужі. І навіть 
ступаючи на жовторудий ли-

ствяний килим, не вміємо на-
солоджуватися ним сповна – 
не лише тому, що він намоче-
ний дощем, а й свідомі того, 
що незабаром він сховається 
під холодним сніговим сава-
ном. Хоч уже потім, коли він 
простилається по всій землі, 

наше око не тільки звикає до 
нього, а й знаходить у тому 
відпочинок, милуючись не-
сказанною красою, яку дарує 
та студена пора. 

Нам завжди незручно по-
кидати зону комфорту. Ми так 
вбуваємося у ній, що будь
які зміни викликають у нас 
страх чи насторогу. Навіть 
якщо точно знаємо, що там, 
куди направляємося, гірше не 
буде, все одно неманема та 
й з’являються якісь непевні 
думки. І, мабуть, якраз той не-
визначений момент переходу 
і є для нас таким незручним, 
а то й обтяжливим. 

Не так давно я лиш на зов
сім короткий час опинилася у 
подібній ситуації. Пам’ятаю 

стан своєї душі, коли одно-
го літнього надвечір’я сама 
добиралася до місця, де від-
почивали біля річки мої рід-
ні. Вийшла з автобуса, як 
уже сутеніло. Поспішала до-
рогою через поле, знайоме 
мені і дороге до болю, бо там 

мої ноги сотні разів топтали 
стежки дитинства, як пасла 
корову. Дорога пролягала 
попри ліс, де кожне дерево 
було своїм, кожен кущик на-
гадував про щось особливе. 
Ось рутка, куди ми з подру-
гою лише зрідка гнали коро-
ви, бо дорога була вузька, а 
обабіч неї росла колгоспна 
кукурудза і худоба раз по раз 
скубала її, хоч ми всіляко на-
магалися відганяти її від того 
лакомства. Тепер та рутка 
якось змаліла, заросла не-
пролазною травою та висо-
ким очеретом, і верби на ній, 
замість розростися і стати 
розкішнішими, якось вгрузли 
у землю і тепер виглядали зо-
всім чужими. Хоч і цікаво було 

Роздуми

 ЗАПРОШУЄМО  ВАС 
              НА БОГОСЛУЖІННЯ

спостерігати за всім тим, що 
в дитинстві здавалося абсо-
лютно буденним і звичним, 
але споглядання кожної но-
вої місцинки викликало якусь 
боязнь, навіть моторошність, 
спонукаючи піддавати ходу. 
Насторожували темні дерева 
і кущі, що росли при дорозі і 
денеде перегороджували її 
своїм гіллям. Іноді змушува-

ли враз зупинитися пташки, 
що раптово злітали зпід ніг, 
коли я наближалася до їх-
нього гнізда у високій траві. 
Пришвидшувала крок, а то й 
починала бігти. І лиш єдине, 
що мене в ті хвилини підба-
дьорювало, це усвідомлення 
того, що десь там, на бере-
зі річки, мене чекають рідні. 
Якось незримо, але абсо-

лютно реально, відчутно для 
кожної клітинки, для всього 
мого єства, вони були поруч, 
супроводжуючи мій перехід 
того рідного і водночас чужо-
го поля. Думка, що вже ось
ось, за цим полем, за тим гор-
бом я з ними зустрінуся, мене 
якось захищала і оберігала. 
Вже потім, на місці, у згадках 
озираючись назад, я диву-
валася: як же я всетаки на-
смілилася? Адже йти до них 
треба було понад годину, та 
місцевість хоч і знайома, про-
те вже давно не ходжена, не 
відвідувана мною. А вже по-
вністю стемніло... 

Частенько замислююсь 
над іншим: що почуває лю-
дина, йдучи до завершення 
своїх земних днів та усвідом-
люючи, що їй доведеться по-
линути у незнані простори? 
Кажуть, що дехто відходить 
у невидимий світ з усміш-
кою на обличчі. А в когось 
з’являється страшна грима-
са. Чому? Що бачиливідчу-
вали вони в останні хвили-
ни? Хто супроводжував їхні 
душі, які покидали звичні 
домівки і відлітали у незнані 
краї? Думаю, перших вели 
Божі Ангели і вони точно зна-
ли, куди йдуть. Зігрівала дум-
ка, що їх зустріне Спаситель, 
вони опиняться у Небесного 
Батька. Їм не було страшно. 
Другі цього відчуттязапев-
нення не мали. Тому таким 
страшним був їх вигляд – пе-
ред лицем смерті... 

Куди полине наша душа? 
Чи повідає нам про це запла-
кане осіннє небо? 

Ярина ГОРІВСЬКА, м.Чернівці

ні простягала до нього здорову руку 
в очікуванні обіймів чи бодай друж-
нього потиску. У її тремтячому пориві 
було стільки надії і водночас розпачу, 
що не описати ніякими словами! Ко-
жен її рух благав про прийняття. Як 
вона хотіла, щоб її кохали! 

Звісно, вони не помітили мене, я 
проїхав повз них швидко й тихо. І вже 
не побачив, чи хлопець пригорнув її. 
Я ніколи не довідаюсь, що він відпо-
вів дівчині, не почую їхню сумну чи 
щасливу історію. Не знатиму, чи зда-
тен той юнак або хтось інший справ-
ді покохати таку страшну дівчину. Не 
словами та емоціями, а ділом та іс-
тиною, до останнього подиху. 

Уже другий день думаю над тим, 
скільки ж нам, огидним егоїстичним 
потворам, потрібно отримати любо-
ві, аби ми могли хоча б деколи розу-
міти, що нас приймають безумовно. 
Не за розум чи красу, силу чи доб
роту, гроші чи таланти, а просто то-
му, що ми – люди і без кохання на-
ше життя не має жодного, навіть 
найменшого, сенсу. Чи могли б ми 
якнайчастіше говорити слова підба-
дьорення, зігрівати своїми дружніми 
обіймами і душевним теплом тих, 
хто завжди поруч і так сильно потре-
бує прийняття, адже це нужда і праг-
нення кожної без винятку людини? 

Андрій ЛАДИК, м.Тернопіль

***
Пірнути в море Божої любові,
Де б’ють джерела чисті, мов кришталь,
Відчути розкіш і наснагу знову
І нелюбові скинути вуаль.
Багате, неосяжне і бездонне
Любові море – вічності прибій.
В лазурних хвилях човен не потоне,
Тут не розправить плечі буревій.
Струмки любові всі течуть у море,
Де стихнуть смуток, горе і плачі.
Відбилось небо у тобі прозоре,
А зорі цілуватимуть вночі.
Наповнюється море до розливу,
Щоб дати воду спрагненій душі.
Любові жде земля в його припливі.
До повноти, мій друже, поспіши!
А день новий благословення родить.
За обрій плине море, в небокрай.
Любові море в небо переходить,
Любові небо переходить в рай.

Володимир САД

П Л АЧ  Н Е Б А


