МIСТО НА ГОРІ
Х Р ИСТ И Я Н СЬ К А МIСIОН Е Р СЬ К А ГАЗЕ Т А
«Не може сховатися місто,
що стоїть на верховині гори»
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Людина так влаштована, що до Бога звертається здебільшого тоді, коли в її житті стаються якісь
неприємності чи біда. Тоді вона готова просити

у всіх вибачення, каятися у своїх гріхах, обіцяти
більше ніколи їх не робити. Всім відомий приклад такого раптового прозріння спостерігається
під час авіаперельотів, коли літак починає трясти.
Зостраху ми починаємо благоговійно просити прощення і допомоги у Бога, в Якого до тих пір не вірили. Так само на війні – там невіруючих, кажуть,
немає. Бо щосекунди небезпека, а надіятись більше нема на кого.
Коли ж з нами та нашими рідними все гаразд,
ми, на жаль, Бога не помічаємо. Тож першою і
найголовнішою причиною байдужості, як на ме-
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Нещодавно приїхала на будівельний об’єкт, за яким наглядаю, а там
на дошці оголошень у вагончику виконробів великими буквами написано: «До Нового року залишилось 42
дні, пора починати працювати!» Оце
так – не просто 42 дні, а в контексті
того, що вже вкрай необхідно звитяжно трудитись. Виказавши своє
здивування таким поворотом, мовляв, якщо до цього часу можна було байдикувати (насправді люди там
роботящі), то що ж зараз змінилось,
чим кінець року такий значимий, –
отримала скупу відповідь одного з
майстрів. У свою чергу здивований
моїм нерозумінням, він зауважив,
що потрібно підтягнути всі хвости,
максимально завершити розпочаті
роботи, щоб у новий рік не волокти
старих справ, а ввійти легко, не обтяженими тягарем боргів (нехай і в
роботі), з відчуттям того, що все зробили, нікому нічого не винні.
Гм, і на все – 42 дні?.. Але чи мало
це? Що можна вмістити в один день?
На пам’ять чомусь одразу приходять
слова апостола Петра, які він адресував віруючим: «...У Господа один
день – немов тисяча років, а тисяча
років – немов один день!» (2-е Пос
лання ап. Петра 3:8). Цю дивовижну
інформацію з Біблії знаю напам’ять
уже сімнадцять років, але що вона
означає, ніколи не задумувалась,
адже, як на мене, така ситуація сто-

не, є те, що ми усім забезпечені і ні в чому не маємо нужди. Навіщо нам Бог? Так нам здається.
Наприклад, коли у мене не було ніяких проблем,
я була молодою, здоровою та щасливою, а мама мені щось казала про Бога, то я її дуже грамотно (я ж розумна, з вищою освітою, а в мами – 8 класів!) переконувала,
що Бога нема: «Ось я виконую всяку роботу у свято, а Він мене не карає, зі мною все
гаразд». І хоч я бачила, як мама молиться щодня (рано і ввечері), як поститься під
час церковних постів, взагалі яка вона богобоязлива, мені і на думку не приходило
слідувати за її прикладом. Аж поки... в моє
життя не прийшла біда. Лише тоді я взяла
до рук Євангеліє і почала його читати. Мені
було дуже важко морально. Я шукала чиєїсь підтримки – людської було недостатньо. Ще не усвідомлювала, що можу знайти її в Бога, але вже шукала.
Другою причиною того, що людина не
помічає, як Господь стукає у її серце, є
гріх, в якому вона живе, навіть не підозрюючи про
це. Адже для нас такі «дрібниці», як хабарництво,
аборти, незначні крадіжки (особливо державного
майна), перелюб, – звичні, природні речі, а що вже
казати про «невеличкий» обман, лукавство, «доб
ру» заздрість, «невинні» залицяння одружених і
так далі. Гріх міцною, непроникною шкаралупою
закриває, ізолює наші серця від Божого дотику.
Серед нас є такі, що вже й хотіли б зупинитися,
їм нестерпно, важкість вини мучить (бо совість ще
не втрачена повністю, не заглушена до кінця), але
самі вони зробити це не в силах. А Бога не зна-

Спасіння в Ісусі
ють, і їм здається, ніби Він ніколи їх не простить.
Та це не так.
Ісус Христос настільки милосердний, що заради людей покинув небо. Цар всесвіту залишив
Свій престол і зійшов на землю, щоб померти за
нас, грішних. Він пішов на хресну смерть заради
нашого спасіння. Кожен з нас – перед Його очима, Він не байдужий до нашого болю, тому простягає руку допомоги. Він хоче, щоб ми не залишалися на самоті зі своїми труднощами і проблемами,
провинами і беззаконням, а щоб покликали Його.
І Він, безперечно, прийде, аби відкрити нам Свою
любов, благословити та подарувати вічність. Господь не обіцяє життя абсолютно без проблем (все
добре буде тільки на небесах), але з Ним життєві
шторми нас не потоплять, ми будемо йти по гребеню хвиль. З Богом людина завжди має мир у серці,
радість, надію навіть у безвихідних ситуаціях, бо
Він Той, Хто приходить у наше життя і міняє всяке
прокляття на благословення. Заради цього Божий
Син помер: «Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на Ньому була за
наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено!»

Господи Ісусе!
Визнаю, що я грішний і сам себе
спасти не можу. Вірю, що Ти
помер за мене на Голгофі і прийняв покарання за мої гріхи. Прошу: прости всі мої
провини і будь моїм Господом та Спасителем. Довіряю Тобі своє життя. Дякую
за спасіння. Амінь.
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сується виключно того виміру, який
поза часом, тобто вічності, і зараз мене зовсім не обходить. Один день –
немов тисяча років! Як же ж багато
можна зробити за такий день – тривалістю тисяча років! Можна життя
прожити, а можна, за нашими мірками, і не одне... Але це так – десь там
в небесній висі, де не існує календаря, секунд, хвилин і діб.
А ми (на землі) обмежені, кожному відміряна певна кількість днів і
протягом життя потрібно все встигнути. Думаю, саме для того, щоб
краще все встигати, нам і потрібні
сталі проміжки часу – один закінчується, другий починається. Адже на
їхній межі ми маємо виняткову нагоду осмислити досягнення, усвідомити промахи, провести аналіз і
зробити висновки. Це стосується як

ь ...

матеріальної сфери, так і душевної
та духовної. З матеріальним все ясно – які здобутки отримали (у побуті,
в бізнесі, у роботі): комусь підвищили зарплатню, у когось діти здобули вищу освіту, хтось придбав авто,
хтось гараж, а хтось у міру сил допоміг рідним чи друзям або й незнайомим людям. А щось і не вийшло,
щось вдалось наполовину, а дещо із
запланованого ще можна поліпшити.
Душевна складова людського існування на побутовому рівні вважається менш значимою, ніж матеріальна. Але така позиція суттєво
суперечить біблійній. Насправді все
навпаки. Бог дає нам чітку підказку, як мати міцне здоров’я, життєвий успіх та щастя. Насамперед потрібно дбати за душу, щоб їй добре
велося, а відтак ми обов’язково бу-

демо здоровими і нам буде благо у
всьому (3-є Послання ап. Івана 2).
Коли ж наша душа процвітає? Тоді,
коли ми бережемо себе від сварок,
заздрості, гніву, осуду, образ і непрощення, натомість перебуваємо в мирі з усіма, проявляємо до оточуючих
милосердя й доброзичливість, одразу прощаємо тих, хто завинив перед
нами. Така наша поведінка створює
для душі комфорт, вона квітує – в
любові і радості. І як наслідок – тіло
здорове і всі справи ладяться. Увійти в наступний відлік часу з чистою,
легкою, вдоволеною душею нам під
силу, все в наших руках.
Зараз ми якраз стоїмо при дверях,
за пару тижнів будемо на порозі, і – в
новий рік. Тож справді маємо слушний момент, щоб осягнути стан справ,
продумати, що ще можна підправити,
допрацювати, покращити. І найважливіше, що ми напевне встигнемо зробити, навіть у новорічну ніч, за п’ять
хвилин до півночі, це влаштувати духовну сферу свого єства. Відродити,
оживотворити свій людський дух
Божим Духом, увірувавши в Божого
Сина і визнавши Його Господом свого життя. Адже наш Творець володіє
вічністю (де один день, як тисяча років) і хоче, щоб ми, люди, також приєдналися до Нього в тому недосяжному
для людського усвідомлення вимірі,
отримали те надзвичайне, дивовижне
і неймовірно прекрасне, що обіцяють
нам небеса.
Алла ГАНДЗЮК

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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Коли ростуть діти, всі батьки доглядають їх, леліють, готові їм небо
прихилити. Але в основному дбають про те, щоб дітей добре харчувати, гарно одягати, дати їм освіту,
тобто забезпечити їхній добробут.
Та як важливо поряд з цим ще й навчити дітей шанувати старших, в тому числі і нас, батьків, цінувати наші старання і взагалі вибудовувати
стосунки. Та й самим поважати їхню
думку, прийняті рішення, дорослість
та самостійність. Адже діти виростають, створюють свої сім’ї, і нерідко взаємини між батьками та дітьми
псуються, іноді навіть розриваються. Знаю сім’ю, в якій донька уже з
десяток років не спілкується з батьком, хоч він по-всякому намагається
налагодити з нею контакт. Причини
конфліктів чи й розриву між двома
поколіннями здебільшого базуються на побутовому ґрунті: батькам не
подобається вибір сина чи дочки,
або ж господарювання молодого подружжя («вона цілий день сидить
дома і не приготувала йому їсти»),
чи свати, які «не допомагають новоствореній сім’ї, ми даємо все, а
ті – нічого». Часто не знаходять порозуміння між собою свекруха та невістка, через що втрачається зв'язок
між дітьми та батьками, адже син, як
і має бути, здебільшого робить вибір
на користь дружини. Тож небагато є
сімей, де у стосунках між батьками
та дорослими, вже сімейними, дітьми панує ідилія.
Чудовий приклад таких відносин показує нам Біблія. У книзі Рут
(Старий Заповіт) йдеться про свекруху і двох її невісток. У ізраїльтянки Ноомі, яка жила на чужині, серед
язичників, помер чоловік, а згодом
і обидва її сини. Вона залишилася
з двома невістками і вирішила повернутися до свого народу, тому невісткам запропонувала йти до їхніх
батьків та влаштовувати собі життя
по-новому, бо вони були ще молодими і навіть не мали дітей. «Ідіть,
верніться кожна до дому своєї матері. Нехай Господь зробить із
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СВІЙ ЗЯТЬ
вами милість, як ви зробили з померлими та зі мною» (Рут 1:8). Тоді обидві невістки дуже сильно заплакали і відмовилися покидати її,
сказавши, що підуть разом з нею до
її народу. Ноомі переконувала, що
їм все-таки потрібно залишитись зі
своїми близькими, і Орна погодилася, хоч дуже плакала, а Рут промовила: «Не силуй мене, щоб я покинула тебе..., бо куди підеш ти,
туди піду й я… Народ твій буде мій

може допомогти тим, у кого є проб
леми у відносинах. Біблія каже також, що чоловік покине батьків і приліпиться до дружини. Але родинні
зв’язки від того не обриваються, вони залишаються назавжди. І щоб вони були гарними та приємними, потрібно мати мудрість як батькам, які
мають відпустити сина чи доньку, не
контролювати їх, не втручатися у їхні
сімейні стосунки, якщо ті не просять
про допомогу, так і дітям, які повин
ні поважати батьків, по можливості
прислухатися до їхніх порад, прощати їм, коли ті в чомусь помиляють-

народ, а Бог твій – мій Бог. Де помреш ти, там помру й я… і тільки
смерть розлучить мене з тобою».
(Рут 1:16-17). З уривку видно, якими теплими були стосунки між цими жінками і що їх вибудовували між
собою обидві сторони. Невістки, як
видно зі слів Ноомі, були хорошими дружинами для своїх чоловіків і
добре ставилися до свекрухи, любили її та були дуже прив’язані до неї.
А остання те цінувала, була вдячна,
бажала їм добра.
Маємо прекрасний взірець, який

ся. Дуже важливо дітям пам’ятати,
що Бог дав заповідь шанувати батьків, щоб довгими були їх (дітей) дні
на землі (батьків дружини чи батьків
чоловіка теж, бо вони автоматично
стають батьками, оскільки подружжя є одне ціле). І навіть якщо людина не вірить у Бога, цей принцип
діє. Є випадки, коли невістка не називає чоловікову матір мамою, каже: «Яка вона мені мама? У мене
мама одна». Але в цьому і неповага до батьків її чоловіка, і неповага
до нього самого. Бо кожен хоче, щоб

місто на горі

шанували та цінували його батьків.
Тим більше цього хоче Бог. А неповага проявляється із-за гордині. Саме вона стає перешкодою хорошим
і правильним стосункам. Через гординю, небажання дослухатися до
порад молода пара може зруйнувати їх. І тут уже залежить від того,
наскільки мудро поступають батьки, у яких за плечами прожиті роки
і досвід. Чи вони зуміють простити
молодим, все згладити, не ображатися, чи загострять увагу на їх помилках і погіршать стосунки.
Я знаю жінку, яка дуже вміло вибудовувала стосунки зі своїми дорослими дітьми (як свекруха). Вона
могла наставити і свого сина, і свою
невістку, залишаючись наодинці з
кожним. Завжди радила не акцентувати увагу на недоліках іншого, а
помічати позитивне, сама цінувала
у невістці все добре і поважала її,
рахувалася з її думкою. Коли у тій
сім’ї сталася біда (помер син), то
зв'язок між свекрухою і невісткою
не розірвався, вони залишилися такими ж близькими і рідними. Чимало років та невістка не виходила заміж вдруге, хоч була ще молодою,
боячись образити свекруху, завдати болю, хоч та постійно її до того
спонукала. І коли років через двадцять, як уже стала дорослою дитина, та все-таки наважилася знову
вийти заміж, свекруха раділа тому,
прийняла «зятя» за свого і він дуже
скоро почав називати її мамою. До
останніх своїх днів вона вважала їх
своїми дітьми, радісно приймала їх
у себе та залюбки гостювала у них,
і це при тому, що в неї був ще один
син та внуки від нього.
Як важливо будувати стосунки,
особливо зі своїми. Яку мудрість і
витримку треба мати, щоб бути поблажливими до когось, не критикувати, не ображатися, а прощати і
любити. Тоді взаємини між рідними будуть теплими і люб’язними.
А від цього виграватимуть усі, всім
буде добре.
Оксана ВАСИЛЕНКО, Хмельницька обл.

НІ-КО-ЛИ!

ГОРОБЕЦЬ

Зараз я не дома, і мої рідні не зі мною. І хоч
проблем зі спілкуванням на відстані тепер нема,
цього мені абсолютно недостатньо. Моїй душі
так некомфортно. Сиджу у прохолодній кімнаті,
вкутана ковдрою (нічого не хочеться), і згадую
ті непоодинокі ситуації, коли якась побутова, зовсім дріб’язкова справа спричиняла конфлікт з
дорогими людьми. В цю мить мені так хочеться
не просто стерти з пам’яті, а цілком викреслити
те недобре з наших життів, щоб воно повністю
і навіки зникло, щоб його не було ніколи. Я не
пригадую, щоб мені рідні казали щось образливе. Зовсім. Але мене печуть – просто розжареним залізом по живій рані – мої недобрі слова до них. Якщо ці слова так само печуть і їх,
то я не уявляю, як я ще ходжу по цій землі, як
вона мене ще носить. Мені страшенно болить
те їхнє печіння. Якби я знала, де росте той листочок, приклавши який до їхніх ран, я могла б
ті рани загоїти, щоб вони отримали зцілення-забуття, то я би пішла шукати його за тридев’ять
земель. Я б полетіла туди. І якби вміла, то забрала б те їхнє печіння собі, на ту розжарену
залізом рану – нічого, вона від того б заживала.
Так воно якось ведеться у житті, що наші рани
здатні загоїтися ранами рідних і дорогих, які ми
хочемо від них забрати. (Але чи не залишається
на них рубець?)
Отак мені думається зараз у цій пустій хаті.
Я картаю себе, обіцяю надалі дорожити тими,
ким обдарував мене Бог. Бо що я без них? Без
тієї щоденної турботи? Без їхнього «рідна» і «матусю»? Холодно, самотньо, сумно. І навіть повний місяць, що он як сміливо заглядає у вікно,
цієї ночі тьмяний і невеселий, суголосний моєму настрою. Швиденько зажмурююсь і намага-

Я повертався з полювання і йшов алеєю саду.
Собака біг попереду мене.
Раптом він уповільнив свої кроки і почав крастися, начебто зачувши перед собою дичину.
Я глянув уздовж алеї і побачив молодого горобця з жовтизною біля дзьоба і пухом на голові. Він
випав із гнізда (вітер сильно гойдав берези) і сидів
нерухомо, безпорадно розчепіривши крильця, які
тільки почали проростати.
Мій собака повільно наближався до нього, як
раптом, зірвавшись з найближчого дерева, старий
чорногрудий горобець каменем упав перед самою
його мордою – і весь спотворений, розкуйовджений,
з відчайдушним і жалюгідним пищанням стрибнув
зо два рази в напрямку зубастої розкритої пащі.
Він кинувся рятувати, він затулив собою своє дитинча… але все його маленьке тіло тремтіло від
жаху, голосок здичавів і охрип, він завмирав, він
жертвував собою!
Яким величезним чудовиськом повинен був здаватися йому собака! І все-таки він не міг всидіти на
своїй високій, безпечній гілці… Сила, більша за його
волю, скинула його звідти.
Мій Трезор зупинився, позадкував… Видно, і він
визнав цю силу.
Я поспішив відкликати
збентеженого пса – і пішов,
благоговіючи.
Так; не смійтеся. Я благоговів перед тією маленькою героїчною пташкою,
схилявся перед поривом
її любові.
Любов, думав я, сильніша за смерть і страх смерті.
Тільки нею, тільки
любов’ю тримається і рухається життя.

Ро з д у м и

Іван ТУРГЕНЄВ

юсь заснути – в надії, що завтрашній день, хоч
і з зимовим, однак все одно лагідним сонечком,
розжене геть мої смутні думи, а розум назавжди
збереже моє сьогоднішнє тверде рішення ніколи
більше не спричиняти рани на душах найдорожчих мені людей. Щоб тим душам на землі було
затишно і комфортно…
Мудро задумано Всевишнім, щоб людина була
не сама. Добре, що в нас є близькі і рідні. Ми так
їх потребуємо. Нам без них просто нема життя...
Марія КАМБУЛЮК, м.Черкаси

місто на горі

змiнене

www.mistonagori.com.ua

життя

СОН ОДНОГО ШКОЛЯРА

Крізь дрімоту, в стані неміцного
сну, я опинився в якійсь незнайомій
дивній кімнаті. Там не було видно
певних обрисів, крім однієї стіни, закладеної маленькими скриньками
для облікових карток. Це було схоже на ящички в бібліотеці, в яких зазвичай розміщують у алфавітному
порядку систематизовані списки авторів або тем. Але на тих архівних
шухлядках, що я побачив і які займали всю стіну від підлоги до стелі та
зліва направо, скільки було видно
оком, я зауважив зовсім не бібліографічні написи.
Перший, який потрапив мені на
очі, коли я підійшов ближче до стіни,
був «Люди, які подобаються». Зацікавлений, я відкрив скриньку з тим
підписом і почав переглядати картки. Але тут же мимоволі, гарячково зачинив, усвідомивши, що всі ті
імена були мені знайомі. А вже наступної миті я раптом з жахом зрозумів, де знаходився. Ця безжиттєва
кімната з її маленькими шухлядками була каталогом неупереджених,
об’єктивних фактів всього мого життя. Кожен мій вчинок, кожен крок, всі
миттєвості, важливі і незначні, були
зафіксовані тут в подробицях.
Охоплений почуттям допитливості, змішаної з моторошністю, я
почав навмання відкривати ящички
і оглядати їх вміст. Деякі викликали радість і приємні спогади, інші –
почуття такого глибокого сорому і
жалю, що я навіть озирався, чи не
дивиться хто. Різноманітність назв
була настільки великою, що вміщала як звичайні, щоденні речі, так і не
зовсім: «Книги, які прочитав», «Неправда, яку говорив», «Втіха, яку
приніс», «Поради, які ігнорував».
Деякі підписи викликали сміх своєю
дріб’язковістю: «Слова, якими обзивав своїх братів і сестер». Над іншими я ледь не плакав: «Справи, скоєні в гніві», «Бурчання на батьків».
Коли поруч з шухлядкою «Друзі» побачив назву «Друзі, яких зрадив»,
аж здригнувся від докору сумління.
Вміст цього дивного реєстру, здаваВона працювала гінекологом. Працювала вже довго, близько двадцяти років.
Багато перебачила. Лікувала хвороби, робила аборти... З чоловіком не склалося. Жила з сином. Жила...
Півтора місяця тому сина
не стало... Автокатастрофа,
реанімація, похорон. Йому
не було й дев’ятнадцяти.
Весь цей час, поки син був
у реанімації і після похорону, вона була не в собі. На
роботу просто не ходила, їй
було все одно: звільнять, не
звільнять. Вона взагалі собі
не уявляла, як можна далі
жити. І чи потрібно... Поруч
була мама. Так обидві вони
сиділи вечорами і вили від
болю. Але мама намагалася
триматися, потихеньку приводила доньку до тями, годувала мало не з ложечки,
хоч сама корчилася від втрати дорогого хлопчика.
Сьогодні вона після довгої перерви вийшла на роботу. В якийсь момент вона
зрозуміла, що зійде з розуму, якщо не почне працювати. Вона рада була б померти слідом за сином, але
жила, бо до неї смерть не
приходила. А раз жива, то
так треба. І щоб не збожеволіти, вона вийшла на роботу. Звична атмосфера, свій

лося, був нескінченним. Часто було
набагато більше карток, ніж я очікував. Іноді менше, ніж сподівався.
Я був приголомшений таким обсягом зробленого та сказаного
мною. Чи можливо було за мої 17
років встигнути все те, що написано
на цих тисячах, а то й мільйонах карток? Але зміст занотованого підтверджував це. Все було написано моїм
почерком. Під кожною карткою стояв

стало прикро і огидно, що така мить
була зафіксована. Мене охопило
почуття приниження і гніву. В голові
пульсувала думка: «Ніхто ні в якому
разі не повинен побачити ці картки!
Я повинен їх знищити!» В нестримному пориві шаленства я висмикнув
шухлядку. (Вже неважливо було,
якого вона розміру.) Я повинен був
її спустошити, а потім спалити картки. Але, взявши шухлядку за один

мій підпис. Я сам писав своє життя.
Коли я почав витягувати скриньку «Пісні, які слухав», то побачив,
що вона подовжується, щоб умістити весь архів. Хоч картки розміщувались дуже щільно, все ж навіть
через два або й три метри я так і
не дійшов до кінця. Осоромлений і
стилем музики, яку слухав, і величезною кількістю часу, потраченого
на цю пусту справу, я поспішно засунув її назад. Після цього мою увагу привернув неприємний підпис,
від якого мене аж кинуло в дрож, –
«Хтиві думки». Висунув шухлядку
на пару сантиметрів, не бажаючи
перевіряти її розмір, і витягнув картку. Я здригнувся від її змісту. Мені

кінець і почавши стукати нею об підлогу, я не міг витрусити жодного аркуша. У розпачі я вхопив картку та
намагався її порвати, та виявилося, що вона була міцна, як сталь.
Скрушений і абсолютно безпорадний, я повернув шухлядку на місце. З глибини мого єства вирвалось
довге жалісливе зітхання. В той же
момент я побачив скриньку з дуже
хорошим написом – «Люди, з якими поділився Євангелієм». Її ручка
виділялася на тлі інших своїм блиском, вона була найбільш нова, за
неї майже не бралися. Я взявся за
неї, і зовсім маленький ящичок упав
мені в руки. Там було всього кілька
карток. На очі навернулися сльози.

СЛЬОЗИ ЛІК АРЯ
кабінет, мовчазна і розумна
медсестра – все це привело
її до тями, притупило біль…
До кабінету увійшла молода жінка. Все пішло звично:
прізвище, заповнення картки, потім увага пацієнтові.
«Доктор, я вагітна, так тест
показав. Можна підтвердити?» – «Ідіть на крісло».
Так, вона вагітна. 4-5 тижнів.
Жінка, дізнавшись, що тест
не збрехав, засмутилася. А
вона нічого не говорила. Сіла у своє крісло і стала чекати пацієнтку. Та прийшла,
розгублена, жалюгідна: «Лікарю, що мені робити?» Вона здивувалася: «Як що?!
Народжувати. Виношуйте, я

вас на облік поставлю. Направлю на УЗД. На аналізи». – «Я не хочу народжувати...» – дуже тихо сказала
жінка. Скільки разів за своє
життя вона чула ці слова!
Або схожі. Зазвичай вона не
особливо сперечалася. Але
якщо жінка твердо не хотіла
народжувати, то питання вирішувалося швидко і нею ж.
Проте сьогодні вона з подивом глянула на цю жінку, яка
може мати дитину, але не
хоче її. Вона не хоче дитини!
Вона буде вбивати її, а тут...
Тут був син… І тепер його
немає! Як можна не хотіти
дитини?! Адже це щастя, коли дитина є, жива, і горе, ко-
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Від непомірного сорому і розкаяння я впав на коліна і почав плакати.
Схлипував так глибоко, що мене аж
пересмикувало і ставало боляче в
животі. Ряди полиць з шухлядками
пливли перед моїми очима, повними сліз.
Ніхто ніколи не повинен дізнатися
про цю кімнату та її вміст. Я закрию її
на замок і заховаю ключ. Зненацька,
глянувши крізь сльози, я побачив,
як до кімнати зайшов Ісус Христос.
Ні! Будь ласка, тільки не Він! Хто завгодно, тільки не Господь... Але мені
залишалось лише безпорадно спостерігати, як Він почав відчиняти
шухлядки і читати картки. Здавалося, Він все вже знав і спеціально вибирав найгірші ящики. На Його обличчі я побачив таку печаль, що моє
серце краялося на шматки. Навіщо
Йому те все читати?
Нарешті Він повернувся і глянув
на мене. Його погляд виражав жаль
і співчуття. Схиливши голову, я закрив обличчя руками і знову почав
плакати. Він підійшов, обійняв мене і
заплакав разом зі мною. Потім знову
став біля стіни, витягнув одну з шухлядок і на картках поверх мого почав
писати Своє Ім’я, на кожній картці,
одній за одною. «Ні!» – закричав я,
кинувшись до Нього і намагаючись
вирвати у Нього картку. Його Ім’я не
повинно стояти на цих жалюгідних,
огидних, ганебних вчинках і словах.
Однак воно там уже було: напис червоного кольору – чіткий, виразний,
живий. Це було написано кров’ю.
Ім’я Ісуса покривало моє ім’я.
Я ніколи не зможу зрозуміти, як і
чому Він це зробив. Але буквально
за мить Він закрив останній ящик і
підійшов до мене. Поклавши Свою
руку мені на плече, промовив: все
завершено… А потім Він вивів мене з кімнати. Я з легкістю покинув
її. Там не залишалось жодного криміналу проти мене, все було чисто.
Багато чистих карток, які ще писатимуться мною...
Рукопис сну, знайдений у шкіль
ній шафі 17-річного хлопця після
того, як він загинув у аварії на своєму мотоциклі.

ли дитини немає! «Як це не
хочете?» – дійсно щиро запитала вона. – «Ну, не хочу...
Взагалі не на часі. Тільки
на роботі зачепилася! Куди
я зараз піду?» Раніше вона
запитувала, чи є чоловік, цікавилася іншими обставинами. А сьогодні їй навіть в
голову не прийшло запитати
про це. «Вбити? Ви хочете
вбити?» Це питання загнало
жінку в глухий кут. Вона задумалася. «Дивно, – повільно промовила вагітна, – от
якби ви запитали, чи хочу я
зробити аборт, то я сказала
б «хочу». А ви запитали не
так. Як дивно... Вбити... Ні,
дуже дивно. Я не хочу вбити, але я хочу зробити аборт.
І що ж робити? Що робити,
якщо аборт і вбити – це одне і те ж? Але аборт я хочу,
а вбити не хочу!» І жінка заплакала. Та яким було її здивування, коли побачила, що
плаче і лікар! «Не вбивайте», – крізь сльози промовила ця дивна лікарка… Вагітна пішла у глибокій задумі.
Вона продовжувала плакати. «Ніно, – звернулася
вона до медсестри, – я, напевно, рано вийшла на роботу. Я піду. Не можу більше». Вона зібралася і пішла.
Їй знову було все одно, як
буде з роботою. Тільки до

її горя додалось сьогодні
ще щось. Якась нав’язлива
думка. Щось про те, що вона теж убивця. Це неясне
спочатку відчуття поволі
міцніло в ній. Відтак вона
з усією очевидністю зрозуміла, що вона вбивця. «Як
же так? Я виконувала свою
роботу. Частину своєї роботи. Я робила аборти. А виявляється, що я вбивала. Я
ж не розуміла, що вбиваю.
Ні. Я розуміла. Але я не відчувала. Я не соромилася. А
як же інші? Адже вони теж
роблять це? Невже ніхто
не розуміє? А може, в один
якийсь день на них звалиться ця страшна правда, як
звалилася на мене?»
Вона проходила повз
церкву. Раніше ніколи до неї
не заходила, хоч та була на
її шляху – маленька, красива, затишна. Вона увійшла.
Напівтемрява. І Лик Богородиці з Немовлям. Сльози
полилися з очей жінки. Мати Божа теж втратила Сина! Їй теж відомий цей біль!
Вона молилася: «Утіш мене,
Господи!» І твердо вирішила
врятувати дитину сьогоднішньої пацієнтки. Вона не знала, як. Але вона знала, що
повинна!
Наталя ЖУКОВА,
м.Орєхово-Зуєво

дзеркало
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Нам пишуть

Добрий день, шановна
редакціє!
В багатьох українців викликає подив і чимало запитань поява ще одного дня
святкування Різдва Христового. Люди кажуть, що
це зробили лише ради того, що Україна хоче в Європу, а також, що віруючі
не можуть розібратися з
датами. У католиків вона
одна (25-е грудня), у православних – інша (7-е січня), українські протестанти досі відзначали 7-го, а
тепер підтримують нову
дату. Отже, нічого серйозного, мовляв, від їх віри очікувати не можна.
Вважаю, що через вашу
газету дуже добре вийде
надати роз’яснення з цього приводу. Адже християни покликані нести людям
світло і знання про Бога.
Тож прошу в різдвяному номері приділити увагу питанню святкування Різдва
25-го грудня. Будь ласка,
якщо є можливість, на
друкуйте статтю на цю
актуальну тему. Буде потрібен матеріал – підшукаємо, допоможемо! Сподіваюся на ваше розуміння.
Євген ПОГРІБНИЙ, м.Черкаси

Для душі
Такий дивний цей світ. І
люди в ньому. Живемо, щодня малюємо у своїй уяві
наше грядуще, весь час намагаємося все встигнути,
часто хочемо наздогнати
час, який чомусь безпере-

станку від нас втікає, але
врешті-решт здаємося, пасуємо, бо усвідомлюємо,
що все одно наші старання марні, все одно ми не
стрибнемо вище за себе,
не здолаємо те, що не спроможні. Чому ж нам весь час
Християнська газета
«МІСТО НА ГОРІ»
РС №225 ЧЦ від 20.03.2001р.

душi

Цього року в Україні з’явився ще
один день святкування Різдва. Тепер в
нашій країні два різдвяних вихідних –
7 січня і 25 грудня. Чому так сталося, що День народження Христа відзначається людством у різні дати? Це
логічне запитання, яке може виникнути у пересічної людини, що не заглиб
люється в історію.
Суть справи полягає в різниці календарів – Юліанського і Григоріанського,
вона складає 13 діб. Перший – більш
давній, його запровадив Юлій Цезар
ще до народження Ісуса Христа. Проте
календар мав значний недолік, раз на
чотири роки додавався один день, який
здвигав усі свята. Особливо негативне
значення це мало для християн.
З цим питанням вирішив розібратися папа Григорій XIII. У 1582 році
він видав наказ перейти на новий календар, в якому ввів високосний рік.
Григоріанський календар був максимально наближений до астрономічного, зсував поточну дату на 10 днів
і відразу виправляв усі накопичені помилки. В тому ж році на нове літочислення перейшли Італія, Франція, Португалія, Річ Посполита (до складу якої
входила частина України). Дуже скоро його почали використовувати всі
протестантські країни Північної Європи. Фактично Католицька і Протестантська церкви того часу стали двигуном цього прогресу. Коли всі країни
масово переходили на більш точний
Григоріанський календар, Росія вважала за краще залишатися жити за
своїм Візантійським, який був схожий
на Юліанський календар, але відлік
часу вів від створення світу, а не від
Різдва Христового. Через деякий час
(у 1700-му році) Петро І все ж замінив
його на Юліанський, але це мало допомогло, дати все одно значно відрізнялись. На Григоріанський календар
Росія перейшла лише у 1918 році. Одразу скасувалась 13-денна різниця у
святкуванні Різдва. Здавалося б, плутанина закінчилася. Проте Російська

25 грудня –

Різдво з усім світом
Православна церква відмовилась
приймати нововведення і залишила
дати релігійних свят за старим (Юліанським) календарем, в результаті чого вони зсунулись на 13 днів назад.
Тобто Різдво припало на 7 січня.
Найбільш парадоксальним у цій системі є те, що спочатку наступає новий
рік, а вже потім народжується Христос.
Але якщо літочислення ведеться від
Різдва Христового, то дата Різдва і першого дня нового року повинні збігатися
або Різдво має бути перед настанням
нового року. Більшість представників
християнського світу (римо-католики,
католики, протестанти Європи і США)
відзначають релігійні свята за Григоріанським календарем. Серед православних 9 із 14 патріархатів також
користуються більш досконалим літочисленням, а тому відзначають Різдво
25 грудня. Виняток становлять Російська, Польська, Єрусалимська, Сербська та Грузинська церкви. Вони святкують Різдво за старим стилем, тобто

У Д А ЛЕКІ КРАЇ...
так багато хочеться? Чи ж
не можна жити якось розмірено, неквапливо? Сходити
до лісу, зажуреного, майже
оголеного, але через це не

менш прекрасного, помилуватися одиноким листочком, що дивом залишився
на дереві, не піддався вітру,
який намагався зірвати його
і повергнути до землі, як це
вдалося йому з іншими. Або
до річки, яка (після пекучоРозповсюджується
БЕЗКОШТОВНО
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го літа, котре безперестанку
підганяло її, аби вона хутчій несла свої живильні води всьому, що їх потребувало, щоб напоїти у спеку)

ось уже точно нікуди не спішить... (Навіщо їй поспішати? Вона не хоче наздоганяти час, як ми, бо розуміє, що
він принесе їй непробивну
кригу, яка скує її на довгі місяці і вона задихатиметься
під нею, аж поки добросерд-
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7 січня, як і православні віруючі України.
Проте й у нас багато хто святкує
Різдво Христове за Григоріанським календарем, разом з усім світом. Згідно
зі статистикою Міністерства культури
сьогодні в Україні близько 11 тисяч католицьких і протестантських громад,
які відзначають свято 25 грудня.
Точної дати народження Ісуса Христа не знає ніхто. Вона не вказана в
Біблії. Немає жодних свідчень, що
ізраїльтяни в часи Христа мали якийнебудь звичай, пов’язаний із відзначенням днів народження. Можна припустити, що це не так уже й суттєво.
Головне те, яке значення для нас має
саме Різдво, а не коли його відзначати.
Тобто чи визнаємо ми Ісуса Христа як
свого Господа і Спасителя, чи приймаємо те, що Він зробив для нас на Голгофі. Адже в першу чергу Господь має
народитися в нашому серці, щоб перебувати там повсякчас. Тоді ми не будемо прив’язані до дати святкування.
Ольга МАЦКАНІЧ, м.Черкаси

на веснонька не помилує її,
розтопивши крижані окови.)
А найкраще вийти у поле – широке, розлоге, привільне. О, як там відчуваєш
безмір привілля! Не лише
фізичний, а й душевний! Чомусь у полі душі стає так незалежно, розковано та розкішно, що вона (теж дивна)
завжди хоче співати. А ще –
полинути за тим жайворонком, що влітку, тріпочучи у
височині крилами, виспівував свою піднебесну пісню.
У полі нескінченним здається не лише видимий обшир,
а й життя. І тоді вже безперечно нікуди не хочеться поспішати. Навпаки – хочеш, аби час застиг і ти міг
довго лежати серед присох
лої осінньої отави, що простелилася тобі м’яким, теп
лим килимом, і дивитися у
бездонне небо, що виглядає з-поміж клаптиків сірих
хмар, які несуться і несуться
кудись у тебе над головою.
Немає жайвора восени, то
полинути б з тими хмарами
в інші краї, незвідані, чужі,

окинути на мить їх поглядом
та й знову повернутися сюди, де не лише холодні, дощові осінні хмари здаються
рідними, своїми, а навіть зимові тріскучі морози не такі
дошкульні, як десь там, на
тій уявній чужині. Ні, туди
не хочеться. Хай собі хмари
пливуть. Хай той співучий
жайворонок відлітає у ті далекі краї, бо він має крила і
знову неодмінно повернеться сюди, щоб у цих дорогих його пташиному серцю
просторах то підніматися
ввись, тріпочучи невтомними крильцями, то каменем
падати стрімко вниз, у буйні зелені трави, поніжитися
в них та, насолодившись їх
запахом і м’якістю, набравшись сил, знову знестися у
високе вічне небо...
Настане час, і ми також,
вірю, будемо там, у високості. І ні поспіху, ні будь-якої
втечі там не буде. Безмежний мир, безмежний спокій,
безмежні радість і любов. І
співатиме жайвір...
Ярина ГОРІВСЬКА, м.Чернівці
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