
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 Гол-
гофі і прийняв 
покарання за 
мої гріхи. Прошу: 
прос ти всі мої про-
вини, увійди у моє серце 
і будь моїм Господом та Спаси-
телем. Довіряю Тобі своє жит-
тя. Амінь.

Великі про Бога

Ірина ВІТМАН, м.Ніжин 
Кожної зими в пік захворюваності 

на ГРВІ всюди звучать розмови про 
«Стрепсілс», «Грипомед», «Нуро-
фен», про температуру, яка «сьогод-
ні вже майже в нормі», про компе-
тентних, небайдужих лікарів… І хоч 
нежить, застуда та кашель – сезон-
ні хвороби, черги в аптеках бувають 
завжди, незалежно від пори року. 
Так само і рекламу різних лікарських 
засобів можна почути та побачити 
будь-коли і будь-де: в громадському 
транспорті, в соціальних мережах 
чи просто на біл-бордах посеред 
вулиці. Цей потужний рушій торгів-
лі не стомлюється запевняти, що 
нам, мовляв, до повного щастя не 
вистачає «Альмагелю», розторопші 
плямистої або ще чогось подібного, 
що зніме біль у суглобах, підвищить 
працездатність, покращить відноси-
ни з близькими тощо. 

Наслухавшись та надивившись, 
міркуєш: біль у суг лобах, може, й ми-
не і голова перестане боліти. Але чи 
справді нам не вистачає лише роз-
торопші плямистої? Чи ж лікує во-
на душі?! Адже всяка хвороба почи-
нається з душевних негараздів. А у 
світі стільки зранених душ… Сльо-
зоточать, страждають, б’ються в де-
пресії. Глумляться, обманюють, при-

нижують, роблять боляче іншим. І 
все тому, що самі змучені, виснажені, 
зболені. Хворі… Купуємо для оздо-
ровлення тіла «Альмагель» чи роз-
торопшу, забуваючи, що лікувати по-
трібно не симптоми, а причину. Вона 
ж ховається десь так глибоко, що не 
кожен спеціаліст може її діагностува-
ти. Та й немає таблеток, здатних до-
помогти роз’ятреній душі: звільнити 
від страху, по-справжньому заспокої-
ти, затягнути шрами і наповнити її вті-
хою, радістю, вірою у краще завт ра.

Але, на щастя, є Той, Хто і без пі-
гулок може загоїти будь-яку душев-
ну рану. Бо Він – Цілитель. До того 
ж уздоровлює всіх задарма. Кожну 

ЧИ 
ЛІКУЄ 
ДУШУ 
РОЗТОРОПША?

стражденну душу Ісус Христос, Бо-
жий Син, лікує прощенням і любов’ю. 
Він осушує сльози, звільняє від болю, 
позбавляє від муки, втішає і надихає. 
Під Його святим покровом мізерні-
ють біди та негаразди, перемагають-
ся спокуси, які повсякденно атакують 
людство, рвуться пута зла. Ісус знає 
історії всіх хвороб, яких заблудла ду-
ша набралася у грішному світі. Він 
прагне допомогти їй стати вільною і 
щасливою, пропонуючи Свій особли-
вий рецепт – віру, покаяння, прийнят-
тя Бога своїм Спасителем. 

І хоч цей надзвичайний Лікар 
один на весь світ, потрапити до Ньо-
го на прийом зовсім не складно. На-

віть не потрібно заздалегідь запису-
ватися. Достатньо лише звернутися 
до Господа по імені, прикликати Його 
у своє життя, щиросердно зізнатися 
у своїх бідах, попросити допомоги. 
Він тут же відповідає – приходить, 
напов нює Своїм Духом і дарує бла-
годать на спасіння. А відтак – обері-
гає і захищає, зцілює душу і тіло, дає 
радість і натхнення.

Тож не зволікаймо! Відкриймо сер-
ця для всемогутнього Бога. Повір мо в 
Нього і зі щирими намірами та бажан-
нями визнаймо Його своїм Господом 
та Спасителем. 

*** «Таке витончене єднан-
ня Сонця, планет і комет не 
мог ло статися інакше, як че-
рез премудрість та силу мо-
гутньої і надзвичайної Істо-
ти. Ця Істота керує всім не 
як душа всесвіту, а як його 
володар і через Своє пану-
вання іменується Господь 
Бог Вседержитель».
*** «З істинного панування 
Бога випливає, що Він є жи-

вий, премудрий, всемогут-
ній, абсолютно досконалий, 
всезнаючий, вічний і нескін-
ченний, тобто існує з вічнос-
ті у вічність, перебуває з 
нескінченності у нескінчен-
ність, всім керує і все знає, 
що було і що буде». 
*** «Дивлячись на Сонячну 
систему, я бачу Землю саме 
на такій відстані від Сонця, 
щоб отримувати достатню 

кількість тепла і світла. Це 
не можна пояснити випад-
ковістю».
*** «Тяжіння пояснює рух пла-
нет, але воно не може пояс-
нити, хто змусив їх рухатися. 
Тільки Бог може все поясни-
ти. Він знає все, що відбува-
ється, і все, що має статися!»
*** «Як так вийшло, що очі, 
і тільки очі, у всіх живих іс-
тот прозорі, що всередині у 
них прозора рідина, в центрі 
кришталик, а перед ним зіни-
ця, і все це так ідеально під-
ходить одне до іншого і так 
ідеально забезпечує зір, що 
коли виходить щось із ладу, 
людині не вдається полаго-
дити? Хіба знав сліпий випа-
док, що таке світло і що таке 
рефракція, хіба міг він хитро-
мудрим чином влаштувати 
очі всіх живих істот так, щоб 
вони користувалися власти-
востями світла? Ці та подібні 
міркування завжди призво-

дили і призводитимуть люд-
ство до віри в Того, Хто ство-
рив світ, тримає Його Своєю 
силою і тому викликає у нас 
благоговійний страх.

Чи випадково у всіх пта-
хів, звірів і людини права і 
ліва сторони однакові (за ви-
нятком нутрощів); чи випад-
ково у них всього двоє очей 
і не більше, і розташовані 
вони по обидва боки лиця; і 
всього два вуха, розташова-
них по обидва боки голови; 
і ніс з двома отворами; і дві 
передні лапи, або два крила, 
або дві руки, що ростуть з 
плечей; і дві ноги, що ростуть 
зі стегон, і не більше? Звід-
ки ця однаковість зовнішніх 
форм, якщо це не наслідок 
мудрого задуму Творця?

Ось чому ми всі повинні 
схилитися перед єдиним Бо-
гом, Творцем усього сущо-
го – нескінченним, вічним, 
всюдисущим, всезнаючим, 
всемогутнім, наймудрішим, 
найбільш праведним, най-
більш благим і святим. Для 
нас благо – любити Його, 
шанувати, приходити до 
Нього, підносити Йому мо-
литви, подяку і хвалу, оспіву-
вати Його Ім’я і дотримува-
тися Його заповідей».
*** «Я принципово перекона-
ний у тому, що Біблія – Боже 
Слово, записане людьми під 
натхненням Святого Духа. Я 
вивчаю Біблію кожен день... 

ІСААК 
НЬЮТОН
       (1643-1727)

Із книги Т. ДИМИТРОВА 
«Вони вірили в Бога»

Основоположник кла-
сичної фізики, матема-
тик, філософ, астроном

У Біблії я знаходжу більше 
ознак автентичності, ніж у 
будь-якій світській історії».
*** «Бог створив світ і не-
зримо керує ним. Він заповів 
нам любити Його і поклоня-
тися Йому і ніякому іншому 
богу, шанувати батьків і вчи-
телів та любити своїх ближ-
ніх, як самих себе, бути по-
мірними, справедливими, 
миролюбними і милостиви-
ми... Тією ж силою, якою Він 
на початку подарував життя 
усьому твориву, Він здатний 
воскрешати мертвих. І вос-
кресив Ісуса Христа, нашого 
Спасителя, Який вознісся на 
небеса, щоб набути Царство 
та підготувати місце для нас, 
і Який послав на землю Свя-
того Духа. Христу поклоня-
ються як Божому Агнцю.»
*** «І коли ви увірували, то 
не соромтеся проголошува-
ти істину – говоріть її відкри-
то і прагніть переконати та-
кож і ближнього свого, щоб 
при воскресінні успадкувати 
обітницю про те, що «розум-
ні будуть сяяти, як світила 
небозводу, а ті, хто привів 
багатьох до праведності, 
немов зорі, навіки віків» (Кни-
га пророка Даниїла 12:3). І 
радійте, якщо вас зарахо-
вано до тих, хто гідний по-
страждати за Добру Новину, 
бо нагорода буде велика!»

Із законами Ньютона кожна людина знайома ще зі 
шкільних років, але, мабуть, не всім відомо, що вчений 
багато займався теологією і біблійними дослідженнями. 
Більша частина його статей була присвячена не науко-
вим, а якраз релігійним темам, що є свідченням глибокої 
віри в Бога. Віра в Бога спонукала його з’ясовувати фі-
зичні закони з метою зрозуміти найвищу муд рість Твор-
ця. У світогляді Ньютона Бог невід’ємний від природи 
і абсолютності простору. Навіть декілька цитат з його 
праць докорінно змінюють наше уявлення про нього і 
його наукові досягнення.
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Усміхнись

В Гриндельвальд (Швейцария) мы при-
ехали еще в субботу вечером. А вчера, в 
воскресенье, плотно позавтракав, в бое-
вом настроении пошли кататься на лыжах.

Первым делом добрых полчаса разуз-
навали в кассе тарифы на подъемники, 
возмущались дороговизной, изучали кар-
ту, маршруты, ходили туда-сюда. Нако-
нец решились – берем! Уверенно, по-де-
ловому зашли внутрь пункта проката – за 
снаряжением. Только дочка сказала, что 
нам нужны лыжи с ботинками на четыре 
персоны, как одна персона сдулась сра-
зу. Это наш папа. У него сам вид ботинок 
уже вызвал категоричный протест против 
того, чтобы их обувать. И все. Он наотрез 
отказался. Аня говорит, мол, извините, 
нам на троих. Работники, молодые ре-
бята, воодушевленно принялись нас об-
служивать – заносить в компьютер наши 
данные, выяснять размер обуви, подби-
рать ботинки – длилась эта прелюдия ми-
нут тридцать. Но вот уже начали обувать 
ботинки. Максим первым надел ботинок и 
вдруг (совсем неожиданно и не к месту) 
говорит: «Я не буду кататься, у меня нога 
болит». Опа! Приехали! И жестами просит 
персонал (который так тщательно подби-
рал обувь, помогал обуться) помочь снять 
ему ботинок. (Он еще дома на футболе 
повредил ногу, но надеялся, что катать-
ся сможет). Аня опять говорит, мол, изви-
ните, у брата нога болит. (Те, наверное, 
сильно озадачились: зачем же он вообще 
затевал это дело?)

Ну, как бы там ни было, Максим с Вик-
тором, довольные и счастливые, пошли 
что-то там разузнавать. А мы с Аней не 

Чим більше років жит-
тя додає мені Всевишній, 
тим більше бачу навколо 
себе краси і чарівності. Те, 
що раніше залишалося по-
за увагою або просто не ма-
ло в моїх очах ніякої ціннос-
ті, тепер мене вабить, іноді 
змушує навіть зупинятися 
і милуватися. Жовтогаря-
ча панорама сходу чи захо-
ду сонця, розкішне буяння 
весняних трав чи осінній па-
долист, опушені легеньким 
снігом дерева чи царствена 
величавість гір – такі карти-
ни, звісно, ніколи не зали-
шають байдужою будь-яку 
людину, яка хоч іноді спро-
можна піднести свій зір над 
звичною буденністю. Однак 
тепер мені чомусь любі на-
віть осиротілий, голий ліс 
восени, похмуре низьке не-
бо над самісінькою головою, 
пріле листя під ногами чи ба-
нальна, зазвичай надоїдли-
ва осіння сльота. Щоправда, 
в останні місяці рідко буваю 
на природі, і, можливо, ще й 
тому, коли все-таки вирива-
юсь з обіймів чотирьох стін, у 
яких, на жаль, тримають, за-
сотуючи все більше, тенета 
всесвітньої павутини, надво-
рі все здається прекрасним і 
вартим захоплення... 

Та все частіше думається 
й про інше. У світі багато зла, 
чимало смертей, у тому чис-
лі й в Україні. Раз по раз до-
водиться навіки розлучатися 
з дорогими серцю людьми. А 
останнім часом з приходом 
чергового дня народження 
починаєш усвідомлювати, 
що й твої літа уже котяться 
схилом. І ти замислюєшся не 
лише над тим, як любо буде 
стрітися зі Спасителем, що 
все простив і чекає на тебе 
з розпростертими обіймами. 
Іншими очима починаєш ди-
витися на тих, поряд з ким 

живеш. Колись я, здається, 
не помічала, як чоловіки бо-
ляче реагують на наш крик, 
як вони можуть поступатися 
нам, аби лиш ми не були роз-
дратовані і не «пиляли» їх, як 
їм хочеться миру в хаті, теп-
ла і затишку. Тепер я це ба-
чу. Іноді доводиться бувати 
в одній сім’ї, де чоловік, зда-
ється, аж у землю грузне, так 
нітиться від чергового нер-
вового викрику дружини. Він 
хоче покласти чайник на пли-
ту – дружина осмикує: сядь, 
я сама! Відсуває стіл, щоб 
усі помістилися за ним, – во-

Життя прекрасне

Роздумина тут же з гнівом суне його 
назад: навіщо ти це робиш? 
Чоловікові, мабуть, не дуже 
зручно сісти і сидіти, коли за-
йшли гості і їх треба почасту-
вати чаєм. От він стане десь 
збоку і стоїть, як той бідний 
родич... Тоді я по-іншому по-
чинаю дивитися на свого чо-
ловіка. Він стає мені ще рід-
нішим. Вже менше дратують 
його шкарпетки десь біля 
ліжка чи під стільцем, розби-
та ним чашка або чай у за-
варнику, який не встигнеш 
помити, як він знову з завар-
кою і тобі знову треба вики-
дати її і мити чайник...

У світлі того, що розумієш, 
як миттєво пробігає життя, 
що мине не так багато часу 
і наша сьогосвітня подорож 
прийде до завершення, все 
земне виглядає дріб’язковим 
і скороминущим, абсолют-
но не вартим наших нервів, 
здоров’я і голов не – зруйно-
ваних стосунків з найдорож-
чими людьми. Тим більше, 
коли думаєш про те, що Бо-
жий Син віддав Своє життя 
на Голгофі за всіх – за доб-
рих і не дуже, злих і грішних. 
Тоді хочеться замиритися з 
усіма людьми, обійняти весь 
світ і сказати, розповісти, до-
нести: яке життя прекрасне! 

Як добре, що ми маємо лю-
дей, які нас люб лять, терп-
лять нас, дорожать нами і 
цінують нас. Що є кому за 
нас молитися і ми маємо за 
кого просити Господа. Що 
коли ми відійдемо в інший 
світ, то знаємо, віримо, що 
там, у Бога, будемо разом. 
Адже Він приготував вічність 
не для ідеальних, правед-
них і абсолютно безгрішних, 
а для тих, хто любить Його 
і свого ближнього. Любить 
мого не завжди досконало-
го, але щирого й прагнучого 
Бога чоловіка. Любить того 
розгубленого і через це іноді 
незграбного «бідного роди-
ча», який як не старається, а 
все не може догодити своїй 
примхливій дружині. І її лю-
бить, ту незадоволену всім, 
усіма і насамперед самою 
собою бідолаху. 

Як хочеться, щоб усі жи-
ли в мирі і злагоді, щоб ці-
нували те, що мають, до-
рожили тими, хто є поруч, 
любили Господа і життя. 
Бо воно прекрасне, як пре-
красний його Автор, його 
Володар – наш Творець і 
Спаситель.

Ганна КИРИЛЮК, м.Черкаси

Багато років тому в серці 
пастора нашої церкви Івана 
Дегтяра оселилася заповітна 
мрія (на той час нездійснен-
на): поставити в нашому се-
лищі монумент «Десять за-
повідей». Час ішов, а його 
бажання ставало все більш 
палким та передавалось ін-
шим. І от, нарешті, ця радіс-
на, хвилююча подія відбулася: 
в центрі Криничок завершено 
зведення кам’яних скрижалей 
з десятьма заповідями. Зна-
чення біблійного пам’ятника 
важко переоцінити – адже 
кожному, хто проходитиме 
мимо, таблиця буде нагаду-
вати, як треба жити на зем-
лі. Віримо, що така наочна де-

монстрація Божих настанов 
принесе благословення кож-
ному мешканцю нашого міс-
течка. Крім того, факт вста-
новлення релігійної споруди є 
символічним. Цим самим ми 
заявляємо, що визнаємо Гос-
пода Бога і свою залежність 
від Нього та Його Слова.

Процес реалізації проек-
ту (через молитви, позитив-
не рішення селищної ради, по-
годження районної державної 
адміністрації, надходження 
коштів, безпосередньо виго-
товлення стели) був надзви-
чайно цікавим. Відгукнулося 
багато небайдужих: друзі й 
знайомі з Італії та США, міс-

Нам пишуть цевий фермер, віруючі інших 
євангельських церков, меш-
канці Криничок. Звісно, спов
на були задіяні прихожани 
Християнської харизматич-
ної церкви повного Євангелія 
«Слава». Хочемо висловити 
щиру подяку всім, хто спри-
яв у цьому доброму ділі. Було 
приємно відчувати підтримку, 
чути слова підбадьорення від 
простих криничан. Для них ми 
і старалися. Бо ж Закон даний 
нам Богом не для того, щоб 
покарати нас, а для того, щоб 
нам було добре. Тож мріємо, 
щоб слова, які дорослі і діти 
будуть читати, йдучи повз 
монумент, оживали в серцях і 
приносили благословення.

Маємо велику надію, що 
споконвічне Боже Слово, на-

повнене силою Святого Ду-
ха, оселиться в душах наших 
односельців, відкриє їм Божі 
любов, віру, свободу, захист, 
успіх. Серце переповнюєть-
ся радістю, бо істина Божого 
Слова в нашому населеному 
пункті піднесена і зайняла по-
чесне місце. І нехай так ста-
ється у кожному куточку рід-
ної України. Благословляємо 
всіх людей пізнавати Господа 
 Ісуса Христа, адже Він віддав 
за нас своє життя, взяв на се-
бе всі наші провини та подару-
вав нам спасіння.

Лілія ЯЛОВА, Олена ДЕГТЯР,
смт. Кри нички, 

Дніпропетровська обл.

сдаемся. Одели по ботинку, пошли лыжи 
подбирать. Работники долго, очень от-
ветственно подкручивали крепления, не-
сколько раз проверяли, хорошо ли под-
ходят под наш вес. Наконец и лыжи, и 
палки – по росту, по весу, по мастерству – 
перед нами. Я уже обуваю второй боти-
нок. И вдруг у меня на руке, на пальце, 
лопается сосуд. Я сижу такая – аж дыха-
ние остановилось. Говорю об этом дочке. 
Она сразу отвечает, что мне, конечно, ка-
таться не стоит. И говорит этим парням, 
мол, извините, мама кататься не может, 
у нее рука заболела. Ну, это вообще! Они 
давай с меня ботинки снимать. А Аня го-
ворит сначала мне, а потом и им: «Изви-
ните, не буду же я кататься одна». Они – 
и ей помогать с ботинками. Умора. Ну и 
крутые лыжники!

Несолоно хлебавши, мы пошли ка-
таться на санках. Здесь, в Швейцарии, 
этот вид отдыха очень распространен. 
Для санок есть специальные трассы (как, 
впрочем, и для пеших подъемов и спус-
ков). Короче, мы опять все долго выяс-
няли, узнавали, но на гору (высоченную, 
где-то 5 км) все-таки поднялись, взяли 
там санки – и айда смело вниз. Уже че-
рез одну треть спуска снег у нас был вез-
де, но главное – в ботинках, потому что 
мы агрессивно тормозили ногами. Трасса 
крутая, узкая и с множеством резких по-
воротов, того и гляди вылетишь в обрыв 
или застрянешь в сугробе. Поэтому вто-
рую половину склона мы спускались уже 
с абсолютно мокрыми ногами и ледяной 
пятой точкой. От снега под ней. Короче, 
съехав с горы один-единственный раз, 
мы дружно решили, что на первый день 
нам катания хватит с головой.

Но и сегодня с утра наша уверенность 
в том, что нам все еще достаточно вче-
рашнего саночного спуска, не поколеба-
лась. И народ собрался ехать на какой-то 
там интереснейший пик – два часа поез-
дом по захватывающим дух серпантинам 
высокогорной железной дороги, а потом 
на лифте (самом скоростном в Европе) – 
на вершину. Нужно ли уточнять, что я и 
на этот экстрим не сподвиглась. Проводи-
ла их и весь день любовалась красотой 
швейцарских Альп из окна. Молилась, чи-
тала Библию… набиралась сил для ката-
ния. Поздно вечером приехали муж и де-
ти, тоже отдохнувшие от «спорта». Может 
быть, завтра мы таки созреем – и… на 
лыжи, с ветерком!

Ксения ВОЛОШИНА, г.Одесса

ДНЕВНИК 
«СПАРТАКИАДЫ»
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Не думаю, що таким наро-
дився, але ріс я мовчкуватим, 
сором’язливим, відлюдкуватим. 
Мож ливо, тому, що мої батьки жили 
у чварах та розборках, на мене їм 
через випивку часу не вистачало. А 
можливо, я просто не знаходив тих, 
з ким мені було б цікаво спілкувати-
ся. Так чи інакше, у мене змалечку 
проявлялося якесь дивне бажання 
комусь дошкулити. Навіть найближ-
чим. Наприклад, коли моя бабка, до 
якої мене відправив тато після роз-
лучення з мамою (мені тоді було 
п’ять років), молилася, стоячи на-
вколішках перед іконою, то я в цей 
час навмисне стукав тяжкою (старо-
винною, на вуглі) праскою по столу, 
аж поки бабка не закінчить молитву 
і не наб’є мене добре. Але покаран-
ня на мене не дуже діяло, наступно-
го разу я знову робив те саме. Вод-
ночас я зростав допитливим, любив 
читати, усім цікавився. Через те, ма-
буть, й розібрав на частини ікону, до 
якої бабка молилась. Сподівався ви-
явити там того, до кого вона зверта-
ється. Розчарувався, що нічого, крім 
куска фанери і картинки, не побачив. 
Не знайшов нікого й у старій церкві, 
яка тоді в селі слугувала амбаром, 
там зберігалося колгоспне зерно. То 
й вирішив, що Бога просто придума-
ли, аби молитися Йому.

До батька від бабки переїхав, 
вже коли підріс. Звичним явищем у 
батьківському домі була щоденна 
випивка. Тож я швидко перейняв цю 
«культуру» і поніс її через роки. Тим 
більше, що «однодумці» знаходили-
ся скрізь: у студентському гуртожит-
ку технікуму (м.Нова Каховка), куди 
вступив, закінчивши восьмирічну 
школу; у військовій частині, де слу-
жив; у Тюмені на заводі, куди в се-
редині вісімдесятих поїхав по ком-
сомольській путівці. Так моє життя 
стало наповнюватися непотреб-
ством, яке згодом і призвело до тра-
гедії. Усвідомлював, що та згубна 
пристрасть дуже шкодить мені: в ар-
мії через пиятику не отримав зван-
ня старшини, на заводі втратив по-
саду майстра дільниці, врешті-решт 
через неї далеко від дому ледь не 
загинув. Час від часу в безкінечно-
му алкогольному марафоні нама-
гався зупинитись – переїжджав з 
місця на місце, змінював приятелів, 
але та нечисть ніби переслідувала 
мене. Навіть після одруження та на-

родження сина нічого не змінилось. 
Тому відбулася чергова втеча – до 
Сургута, де ще й планував зароби-
ти на житло. Але й там продовжував 
жити по-старому – вдень працював, 
а ввечері пив. І так щоднини. Закін-
чилось усе це плачевно.

Тоді ми вирішили відзначити 
завершення робіт на черговому 
об’єкті. Пішли до ресторану і там 
добре гульнули – було на що, адже 
отримали зарплату. Звідти я по-
їхав на таксі. А жив тоді на околи-
ці міста, у амбарі, що не мав навіть 
адреси. Тому таксист висадив мене 
фактично посеред поля. Я був та-
кий п’яний, що ніяк не міг второпа-
ти, де моя домівка. Довго бродив на 
п’ятдесятиградусному морозі, мар-
но шукаючи хоч якогось притулку. В 
якусь мить зрозумів: якщо не знайду 
людей, то просто замерзну і помру. 
Дуже захотілося жити. Це пристрас-
не бажання штовхало вперед, в ніч-
ну темінь, в невідомість. Так блука-
ючи, я раптом вийшов на АЗС. Там 
стояв автобус з пасажирами. Вони, 
побачивши мій стан, попросили во-
дія відвезти мене до медичного за-
кладу. В опіковому центрі, куди з 
усіх усюд доставляли таких, як я, всі 
метушилися – заклопотані і сердиті. 

Мене одразу ошелешили: «Рук ти 
уже позбувся, проси Бога, щоб хоч 
ноги залишилися цілими». Не по-
вірив – думав, обійдеться. Але мої 
сподівання виявились марними. 
Ампутували пальці рук і наполови-
ну стопи ніг. Операція була важкою, 
я пережив клінічну смерть. До цих 
пір пам’ятаю ті дивні відчуття доти-
ку до потойбічного, коли моя душа 
покинула тіло і піднялася під стелю. 
Відтак полинула кудись у небеса, 
аж до воріт раю. Ангел, що супрово-
джував мене, застеріг, що туди мені 
ще зарано. Після цього він опустив 
мене до пекла і запевнив, що там я 
не опинюся. Зараз я переконаний, 
що побачене тоді не було просто 
сном – все відбувалося насправді. 
А тоді й не розповідав нікому, щоб 
не прийняли за божевільного.

Після операції на мене нава-
лилося все разом: нестерпний фі-
зичний біль, безутішний відчай та 
відчуття страшної, безповоротної 
втрати. Я усвідомлював, що повно-
цінним більше ніколи не стану. Од-
нак все-таки жити хотілося дуже. 
Зараз розумію, що це точно Бог то-
ді, знаючи мою жагу до життя, при-
слав мені справжнього ангела во 
плоті. Проста жінка, санітарка, за-

ходила в палату з якимсь сяючим 
обличчям, сідала біля мене, тихо 
плакала і, співчутливо дивлячись у 
вічі, щоразу промовляла: «Тобі тре-
ба знайти Бога». Як могла, вона на-
магалась полегшити мені життя – 
доглядала, допомагала в усьому, 
навіть на собі носила мене у ванну 
кімнату. І все це не за гроші. Якось 
принесла Новий Заповіт і попроси-
ла, щоб я хоч інколи його читав. Так 
я і почав знайомитись з Євангелі-
єм – завдяки безкорисливій любові 
тієї милосердної жінки. Та посіяне 
нею зерно пішло у ріст не одразу.

З Сибіру до України повертався 
потягом. Мій роботодавець повніс-
тю влаштував мені від’їзд, а до то-
го я навіть жив у нього вдома тиж-
день, (якби не його допомога, то не 
знаю, що би зі мною було). Попут-
ники у вагоні коротали час за пляш-
кою. Мені також весь час наливали, 
навіть підносили до рота, адже сам 
взяти склянку я не міг. А вранці про-
кинувся без грошей – вчорашні «дру-
зі» обікрали і зникли. Залишилося 
кілька купюр, заздалегідь захованих 
у бинтах. На станції мене ніхто не 
зустрічав. Узяв таксі. Поки їхав, пе-
редумав усяке, навіть найгірше. Все 
з’ясувалося при зустрічі: дружину 

просто неправильно поінформували 
і вона зустрічала мене на день рані-
ше. Не маючи можливості зв’язатися 
зі мною (мобільних тоді ще не було), 
Неля весь цей час чекала і молила-
ся за мене, бо на той момент вже зо 
два місяці відвідувала церкву. (Пев-
но, це її молитвами я не замерз на 
п’ятдесятиградусному морозі в тих 
моїх п’яних мандрах та її молитвами 
мені так багато людей допомагали 
справитись з бідою.)

До Бога дружину привела наша 
старша дочка. Свій вибір Євгенія 
зробила ще школяркою. Новоапос-
тольська церква, що активно діяла 
в нашому Таврійську, завжди ро-
била приємні сюрпризи для дітей. 
Сходивши одного разу за подарун-
ком, дочка залишилась на зібран-
ні, покаялась і дотепер вірна Бого-
ві. Дружина, страждаючи через мою 
пристрасть до алкоголю і шукаючи 
допомоги нам обом, пішла до церк-
ви вслід за дочкою. Запрошували во-
ни й мене, але я відчайдушно опи-
рався. Так тривало деякий час: Неля 
ходила на молитву, а я вдома пия-
чив. Та все ж добро перемог ло. Од-
ного разу і я наважився піти з ними. 
Важко передати ті відчуття, що пере-
жив за якихось пару годин. Здавало-

ся, все, що говорив священик, стосу-
валося лише мене, я сидів, наче під 
рентгеном. То був мій перший крок 
до Бога, до нового життя. Реальні 
зміни відчув одразу: тягу до спиртно-
го як рукою зняло, натомість почав 
перейматися своїм внут рішнім ста-
ном, дуже хотів очиститись від уся-
кої скверни. Щоправда, не міг кину-
ти палити. Але Господь не залишав 
мене. І одного разу, коли я зайшов 
до спальні, щоб помолитися, відчув, 
що там хтось є – великий і могутній. 
«Як він міг поміститися в такій ма-
ленькій кімнаті?» – майнула думка. І 
раптом обпік здогад: «Це ж Ісус!» Я 
вмить впав перед Ним на коліна. А 
Він поклав Свою руку мені на голо-
ву. Перед очима, немов у прискоре-
ній кінозйомці, пробігли всі роки моєї 
задурманеної алкоголем молодості. 
Було дуже соромно. Та голос, якого 
раніше ніколи не чув, тут же втішив: 
«Коли б навіть усі покинули тебе, 
Я тебе не залишу». Та надзвичай-
на зустріч назавжди і докорінно змі-
нила мою сутність, мої прагнення і 
вподобання. Захотілось надолужити 
прогаяне за роки, дізнаватися щось 
нове, набиратися знань. Тож всту-
пив до духов ної семінарії «Vision», 
де посилено вивчав Священне Пи-

сання. Паралельно трудився 
й на іншому поприщі – гриз 
граніт науки у вузі, опанову-
ючи професію юриста. Вона 
мені була потрібна для моєї 
нової роботи – голови ради 
інвалідів. 

З Божою допомогою по-
чав служити у церкві «Різд-
ва Христового» (м.Нова 
Каховка) – спочатку дияко-
ном, потім пресвітером. А в 
2009 році мені довірили бу-
ти пастором дочірньої церк-
ви «Отчий дім» у Таврійську. 
Це відповідальне служіння 
дуже зміцнило та згуртува-
ло нашу сім’ю. Дружина ве-
де домашню групу і у всьо-
му допомагає мені, доч ка – у 
групі прославлення, а зять 
Олексій заміщає мене, коли 
я у від’їзді. Син поки що не 
віруючий (зараз він студент, 
вчиться в інституті у Микола-
єві). Я надзвичайно дорожу 
своїми рідними, їхніми пора-
дами та підтримкою. 

Бог призвав мене ще до 
однієї важливої справи – до-

помагати хлопцям, які на Донбасі 
захищають українську землю. Ра-
зом з іншими капеланами несемо 
нашим воїнам Благу Звістку, моли-
мось за них, підбадьорюємо, дяку-
ємо за їхній патріотизм, мужність, 
відданість. Вони щомиті ризикують 
своїм життям, тому для них над-
звичайно важливо бути з Богом, 
визнавши Його своїм Спасителем. 
Щоб у важку хвилину мати до Ко-
го звернутись за підтримкою і до-
помогою, а в разі, коли й життя до-
ведеться віддати, щоб Він прийняв 
їхні душі у Свою небесну обитель. 
Через події на сході з’явилося ба-
гато роботи і на місцях. Адже хлоп-
цям, що повертаються з війни, важ-
ко адаптуватися до мирного життя. 
Для них ми відкрили консультацій-
ний центр, де проводимо постійні 
зустрічі, проявляємо до них увагу, 
вислуховуємо, розказуємо їм про 
Бога, Який їх любить. 

Я щасливий, що мої дні тепер 
наповнені змістом. Стільки робо-
ти навколо! Відпочивати нема часу. 
Хочеться розширити добу, щоб зро-
бити більше для мого Господа. Дуже 
вдячний Йому за життя.

Сергій СІРИК, м.Таврійськ,  
Херсонська обл.

ДУЖЕ ХОТІЛОСЯ ЖИТИ

Подружжя Сіриків із сином та донькою
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м.Вінниця

У село Роман потрапив 
несподівано навіть для са-
мого себе. Земляки везли з 
Харківщини зароблений тут 
цукор. «У кабіні є місце, ма-
шина вертатиметься порож-
няком – чого б тобі картоплі 
не привезти?» Так і нагрянув 
перед святами, наче з неба 
впав, до батьків.

Другого дня завітав до 
тітки Олі. Побачивши там 
Анатолія, нітрохи не здиву-
вався, бо знав, що старший 
брат часто заходить до ро-
дичів – як додому. Тітці з 
дядьком Григором не дав 
Бог дітей, і вони дуже люби-
ли нас, племінників.

– Ти, Ромо, якраз вчас-
но, – дядько Григір дістав з 
мисника четвертий стакан-
чик. – Ми тут саме… Присі-
дай, хильнемо за твій приїзд!

На столі вже стояв полу-
мисок зі свіжиною і знайо-
ма велика металева кварта. 
Роман знав, що в ній. Вона 
завжди з’являлася на столі 
як знак гостинності й гаран-
тія цікавої розмови або й за-
душевної народної пісні, яку 
після другої чарки могла за-
тягнути тітка Оля. Часом, 
якщо тітка дозволяла йому 
пити повну чарку, їй підтягу-
вав хриплуватим тенором і 
дядько Григір.

– Як це не питимеш?! – в 
один голос спитали родичі, 
яких несподівана поява Ро-
мана здивувала менше, ніж 
слова про те, що він горілку 
вже не п’є.

– А що ж таке, Ромцю? – 
стривожилася тітка Оля. – 
Хворість яка чи що?

– Так, серце не при-
ймає, – Роман хотів у такий 
спосіб віджартуватися, та 
раптом збагнув, що так воно 
і є насправді. – Не можу, я…

Дядько з братом, перегля-
нувшись, цокнули чарками і 
перекинули їх до рота. Тітка ж 
Оля домагалася свого:

– У мене, старої, серце, 
буває, теж поколює… Але 
трішки не завадить. Колись 
був у Вербівці П’ясеткін – 
усім лікарям лікар! То він на-
віть хворим радив щодня по 
50 грамів горілки або 150 – 
вина… Я тобі, Ромку, лиш 
крапелину – гайда зі мною!

Зрештою, довелося пояс-
нити, що не п’є він не через 
хворобу, а через віру, тобто з 
релігійних мотивів.

– Хе-е!... Що ж це за віра 
в тебе, братці, така, що об-
манює рідних? – наколюючи 
на виделку шкварок, спитав 
Анатолій. До нього вже долі-
тали чутки, що менший брат 
«вдарився» у релігію і навіть 
вступив нібито в якусь сек-
ту. – То тебе серце болить, то 
тут уже якась віра… Бусур-
манська вона чи яка в тебе?

– Ні, цілком християн-
ська, – Роман відчув, що 
розмова набуває серйозного 
обороту. – І хіба я говорив, 
що серце болить? Я лише 
сказав, що воно не приймає 
алкоголю…

Він коротко розтлумачив 
суть своєї євангельської ві-
ри: повірив, мовляв, у слово 
Євангелія, прийняв його усім 
серцем, а отже, прийняв у 
серце й Христа як Господа, 

і тепер Бог не велить йому 
вживати алкоголь. Говорячи 
це, звертався переважно до 
тітки, бо та колись багато йо-
му розказувала про церкву.

– І, як християнин, не хо-
чу засмучувати Бога, Який 
бажає, щоб наші серця нале-
жали Йому і не отруювались 
цим зіллям, – тремтячий го-
лос Романа ставав дедалі 
твердішим і спокійнішим.

– Та ти, братці, видно, 
блекоти об’ївся – от що те-
бе отруїло! – старший брат, 
рвучко вставши з-за столу, 
присів із цигаркою до розпа-
леної грубки. – Ви чуєте, що 
він меле? – Анатолій обер-
нувся до тітки з дядьком. – 
То він, значить, християнин, 
а ми з вами – турки!.. Та ти 
хоч «Отченаш» знаєш?

– Ні-ні, Толю, хай «Вє-
рую» прочитає! – запропону-
вала тітка Оля. – Ромо, зна-
єш цю молитву? Ну, оця що 
«Вєрую в одного Бога…» Не 
знаєш? А в церкві її щоразу 
співають. І батюшка казав: 
хто не знає «Вєрую», той і 
не християнин!

Роман не відразу второ-
пав, чого від нього хочуть, та, 
почувши перші слова «мо-
литви», зрозумів, що йдеться 
про Символ віри, прийнятий 
ще у ІV ст. на Вселенському 
церковному соборі.

– Не знаю, що співають 
у вашій церкві, – сказав він, 
дивлячись тітці прямо у ві-
чі, – але коли так допитуєте-
ся про мою віру, то слухайте: 
«Вірую в єдиного Бога – От-
ця, Вседержителя, Творця 
неба й землі, всього види-
мого і невидимого. І в єди-
ного Господа Ісуса Христа, 
Сина Божого, Єдинородно-
го, від Отця родженого ра-
ніше всіх віків – Світло від 
Світла, Бога Істинного від 
Бога Істинного… Він зара-
ди нас, людей, і для нашо-
го спасіння з неба зійшов… 
І розп’ятий був… І воскрес 
на третій день, як було на-
писано…» Коли Роман закін-
чив словами про очікуван-
ня «воскресіння мертвих» і 
«життя майбутнього віку», 
у хаті запала така тиша, що 
було чути, як у грубці потріс-
кують та шиплять сируваті 
дрова. – То ти, Ромцю, зна-
єш-таки цю молитву, – тихо 
мовила тітка Оля, і важко 

було вловити, чого більше 
в її голосі – радості чи роз-
губленості. – Але вичитуєш 
її якось не по-церковному…

– Так-так, – обізвався не-
добре від грубки Анатолій. – 
По-сектантськи! Він у якійсь 
секті там… Ви що, не бачи-
те? Зрадник! Нащо ти бать-
ківську віру зрадив?

Братові слова боляче 
вдарили в груди, і Роман 

ледве стримався, щоб не 
сказати у відповідь теж щось 
образливе.

– Не мав я раніше ніякої ві-
ри, то й зраджувати було нічо-
го, – глухо сказав він. – А Сим-
вол віри, який ви вважаєте 
молитвою, я проказав нашою 
рідною мовою, якою у вас тут, 
у церкві, чомусь не моляться. 
Отака зрада виходить…

Дядько Григір знову пона-
ливав чарки, але Романа до 
випивки вже не схиляли. Тіт-
ка Оля лише підсунула йому 
домашню ковбаску.

– І що, Ромку, ти таки ві-
риш, що Ісус воскрес? – рап-
том лагідно спитала вона. 
Роман ледь не поперхнувся 
від її слів.

– А як інакше, тітко? – 
настала, видно, його черга 
дивуватися. – Ви ж стільки 
років до церкви ходите – і 
сумніваєтеся?

– Ну й що, що ходжу? Я 
собі вірю, але щоб аж так… 
Як у таке можна повірити?

– Та як же не вірити, тіт-
ко?! – Роман був просто оше-
лешений. Тітка видавалася 
йому такою набожною, хва-
лилася колись старовинним 
Євангелієм. – Таж у Писанні 
сказано, що коли Христос не 
воскрес, тобто якщо не віри-
те в це, то даремна ваша ві-
ра – ось що написано!

– Може, й написано. Але 
ж не можна, Ромчику, всьо-
му так вірити, – не дотягнув-
шись до плеча племінника, 
тітка почала погладжува-
ти йому руку. – То така со-
бі легенда, Ромо. І не бери 
її так до серця, а то, не дай 
Боже… Це ж який розум ви-
тримає – Діва без мужа на-
родила?.. Ну, от Різдво було, 
були колядки, співали про 
Божого Сина – це зрозуміло, 
це доб ре. А непорочне за-
чаття – нащо в це вірити?

– А їм, сектантам, все од-
но, в що вірити, аби лиш не 

так, як люди, – подав знову 
голос підпилий Анатолій. – 
Чим наша православна віра 
тобі була не така? Що тобі 
дає ця… твоя віра?

– Життя! – ледь не криком 
вигукнув Роман. – Так-так, жит-
тя! Якщо хочете, то я і не сидів 
би зараз із вами… Може, ме-
не взагалі не було б уже серед 
живих, якби не моя віра!

І він розповів, що стало-

ся з ними дорогою до села. 
Вже давно стемніло, коли 
їхня «Газель» раптом затру-
силась на дорозі, як у ли-
хоманці – такі місця на ас-
фальті зазвичай називають 
«пральною дошкою». Вже 
після «дошки» машиною 
трішки качнуло, ніби водій 
на мить втратив контроль 
над кермом. «Господи, в ім’я 
Ісуса Христа дай Славику 
сил, концентрації уваги, бла-
гослови його зір, руки, но-
ги…» – коротко помолився 
Роман за водія – все-таки по-
заду сот ні кілометрів важкої 
дороги. Тільки-но він устиг 
знову підвести очі на трасу, 
як із жахом побачив, що їхня 
машина чомусь навкіс пере-
тинає зустрічну смугу, по якій 
їм назустріч мчить, судячи по 
габаритних вогнях, якась ве-
лика вантажівка. Вона, зда-
ється, в останню мить навіть 
вивернула вліво, ледь не 
черкнувши їх своїм бортом. 
Вони ж зупинилися на про-
тилежній обочині над самим 
крутосхилом дорожнього на-
сипу. Ще метр – і «Газель» з 
ними трьома, тонною цукру 
й двома бочками пально-
го брикнулася б униз… «Ми 
дивилися в очі смерті! – ви-
дихнув нарешті водій після 
тривалого оціпеніння. – Я ще 
якось устиг газонути й тут же 
вдарити по гальмах – і ми 
проскочили КамАЗ і в кручу 
не влетіли». «Я якраз молив-
ся за тебе», – зізнався тоді 
Роман…

– І що ж то там сталося, Ро-
мо? – сплеснула в долоні тітка 

Оповідання
Оля, почувши цю історію.

– Полетіла тяга керма, 
і машина стала некерова-
ною, – Роман перевів погляд 
на брата і дядька Григора, які 
мали б розуміти серйозність 
такої поломки. – Машина без 
керма, уявляєте? І її повело 
напереріз зустрічній...

Йому хотілося розповісти 
ще багато чого: як він, віді-
йшовши помолитися, почув 
у темряві голоси людей, що 
йшли в бік недалекого села 
і потім провели їх до елек-
трозварювальника; як вони 
зі Славком умовляли дружи-
ну майстра, щоб відпустила 
чоловіка на інший бік села, 
де можна було полагодити 
деталь; як переживали, коли 
село раптом пірнуло в тем-
ряву і зварювальник сказав, 
що електрику можуть дати 
аж на ранок, але при цьому 
йшов з ними до майстерні; 
і як усе це Роман покривав 
молитвами, вірячи в успіх, – 
так що через пару годин во-
ни поїхали-таки далі! Однак 
Анатолій після третьої чар-
ки розходився не на жарт. І 
хтозна, чим все скінчилося б, 
якби під ворітьми не засиг-
налила машина. Це Славко 
уже під’їхав за Романом.

– Ромо, ти той… прости 
мене, – несподівано тихо й 
винувато сказав Анатолій, 
подаючи руку на прощан-
ня. – Я, знаєш, трохи… І 
помолись за мене, братці, 
обов’язково помолись!..

Вже смеркло, коли вони 
виїхали за село. Роман ра-
дів, що асфальт був у вибо-
їнах і водій, зосереджений на 
дорозі, не бачив його очей: з 
них, коли машину підкидало, 
скочувалися сльози. Душа ж 
його плакала, не криючись. 
«Ти зрадив батьківську віру!» 
і «Помолись, братці, за ме-
не!» – ці дві суперечливі фра-
зи, здавалось, розривали її 
навпіл. Нарешті «Газель» ви-
рвалася на автотрасу. Сла-
вик, перемкнувши швидкість, 
зиркнув на Романа.

– Петровичу, пам’ятаєте, 
як ми в тому селі вмовили 
зварювальника піти з на-
ми до майстерні і тут якраз 
вимк нули світло?

– Я, Славику, той випадок 
на все життя запам’ятаю!

– Я також… Так знаєте… 
Я тоді йшов у темноті і теж 
молився.

– Невже? А чого «теж»? – 
здивувався Роман.

– Ну, ви ж у той момент мо-
лилися, от я й собі… І дали ж 
таки через 20 хвилин світло!

«Ось він, справжній Сим-
вол віри! – подумав Роман. – 
Це вам не просто «Вєрую» 
співати…» На очі знову 
набіг ли сльози, але він їх 
уже не соромився.

Семен МИХАСЬ, м.Харків


