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Ще дві тисячі років тому Господь
устами апостола Павла турботливо
застеріг нас: «Цінуйте час, тому що
дні лукаві». Але для більшості людей цінністю і понині залишаються
передусім матеріальні блага (гроші,
коштовності, будинки, автівки), хоча
саме час є мірилом життя, Божим
даром, який кожна людина отримує
з народженням. Та оцінити цей дар і
правильно ним розпоряджатися вміють далеко не всі. Якщо запропонувати маленькій дитині цукерку і гаманець, то маля, найімовірніше, візьме
солодке. Йому ж невтямки, що неїс-

тівне в даному випадку значиміше і
вартує більше, ніж цукерка. Так само
й дорослі нерідко ведуться на «блискуче»: вибираючи між вічними цінностями і тимчасовими принадами, перевагу віддають останньому. Таким чином часто марнують найдорожче, чим
володіє людина, – свій власний час,
відлік якого розпочинається з народження, а тривалість безупинно скорочується з кожним днем, що минає.
Усім нам Господь наміряв років, які
маємо прожити на землі. А як саме –
залежить від нас самих. Хтось, бідний і немічний, задоволено зустрічає
кожний новий день, дякуючи Богові
за все, що має, за успіхи і навіть за

Слово священика
Однажды мне позвонила
женщина, прихожанка нашей церкви. Дрожащим голосом она сообщила ужасную новость: ее сын впал в
кому и его жизнь висит на
волоске. Я был шокирован
услышанным, потому что неплохо знал этого парня. Ему
было около шестнадцати лет,
и до недавнего времени он
посещал наши молодежные
собрания. Как оказалось, он
связался с компанией, воровавшей металл. По этой причине стал редко появляться
в церкви.
Же н щ и н а р а с с к аз а л а
страшную историю, которая произошла с ним. В очередном походе за металлом
молодые люди «нашли»
огромный стальной швеллер.
Они лихо закинули его на
плечи и собрались уходить.
Но ее сын неожиданно оступился. И тяжелая металлическая балка (обычно такие
используют для перекрытия
крыш домов) упала ему на
голову. Его череп лопнул.
Врачи больницы, в которую

его доставила машина скорой помощи, осмотрев парня, срочно отправили его
на операционный стол. Во
время операции ему удалили часть головного мозга,
так как осколки раздавленной черепной коробки вонзились в ткани мозга и угрожали жизни.
Врач, вышедший поговорить с матерью, не мог сказать ей ничего утешительного. «Эта травма не совместима с жизнью. Мы не можем дать никаких гарантий.
Даже если он выживет, скорее всего, не будет видеть,
слышать, говорить, двигать
конечностями.» Не медля
ни секунды, женщина начала
обзванивать пасторов нашей
церкви, и все подключились
к молитве за ее сына. Спустя несколько дней отчаявшаяся мать попросила меня
съездить с ней в больницу,
чтобы помолиться за сына
с возложением рук. Удивительное решение веры! Ведь
ее саму за неделю, пока сын
пребывал в коме, ни разу к

невдачі, за випробування і натхнення їх долати. Іншому ж – здоровому і
заможному – навіть ясного сонячного
дня світ чомусь видається немилим.
(Так буває тому, що радість зовсім не
від матеріального забезпечення чи
соціального становища, а з серця людини, яке в одного струменіє втіхою
і вдячливістю, а в другого ятриться
гнівом та злобою.) Але обох їх, як і
кожного з нас, Небесний Отець любить і сподівається, що ми все ж таки
будемо використовувати час мудро, з
користю, як дбайливі господарі. Адже
це надзвичайний дар, його не можна
ні накопичити в скринях чи на банківських рахунках, ні позичити в когось
чи комусь віддати. Час – винятково
особиста власність. Тому комусь його
катастрофічно не вистачає, а іншому,
навпаки, забагато, і він нудьгує, хоча
невблаганний хронометр для всіх однаково відраховує години, наближаючи завершальний акорд життя.
Відроджена в Бозі людина не боїться цього моменту, бо вірить, що, покинувши земну юдоль, вона, прощена
Господом, навіки оселиться в Небесному Царстві. А на що сподіваються ті,
що не увірували в Спасителя? Чи знають, що «їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів»?!
(Євангеліє від Матвія 13:42). Дехто,
мабуть, знає про це, але легковажить,
думає, що потім, що ще встигне покаятись перед Богом і стати під Його покров. Та хто ж відає, скільки саме часу
йому наміряно? Щоб не сталося так,
приміром, як з тим студентом, що надто довго готувався до написання ди-

Спасіння в Ісусі
пломної роботи. У його розпорядженні
було кілька місяців. Спочатку він шукав папір, олівці, потрібну літературу.
Ходив по магазинах, бажаючи знайти
все найкраще. Потім почав проводити
зустрічі з друзями, викладачами, відвідувати бібліотеки. Скрізь щось запитував, радився, сподіваючись почути
слушні думки. Все це настільки захопило юнака, що він і не помітив, як збіг
весь час, передбачений на написання
роботи. Так що на захист дипломної
йому йти було ні з чим.
Отже, не варто відкладати на потім те найважливіше, заради чого,
власне, ми й живемо на землі. Бо
ж нікому не відомо, чи настане для
нього оте «потім»… Дорожи часом:
покайся, визнай Ісуса Христа своїм
Господом, роби добрі справи, являй
Божу любов – спасешся
ти і твій дім!

«Отче Небесний!
Я приходжу до Тебе
в ім’я Сина Твого
Ісуса Христа. І прошу: прости мої
гріхи і очисть
мене від них.
Спаси мене з великої милості Твоєї.
Дай мені осягнути Твою
любов, дай зрозуміти і прийняти
голгофську жертву. Навчи мене
любити Тебе, служити Тобі. Я
вірю, що Ти чуєш мою молитву.
Дякую. Амінь.»

«ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ!»

нему не пустили.
Женщина отправилась
к заведующему отделени-

войти в палату. Поскольку
консилиум врачей не смог
подобрать подходящее ме-

ем интенсивной терапии и
умоляла его разрешить мне

дицинское решение для ее
сына, объясняла она ему,

необходимо, чтобы его пастор зашел в палату и помолился за его исцеление. Со
свойственным всем медикам
неверием доктор отговаривал ее от этой затеи. Но мать
была очень настойчивой, а
ситуация с ее сыном действительно безнадежной, и он нехотя согласился. Взволнованная женщина позвонила мне,
чтобы сообщить, что мы можем вдвоем навестить парня.
Она верила, что молитва
пастора будет действенной и
ее сын выйдет из комы. Когда
мы поднимались по больничной лестнице, я заметил, что
глаза женщины светятся радостью, словно он уже исцелен. Мы надели больничные
маски и халаты, после чего
врач провел нас в палату реанимации. «У вас есть пять
минут», – сказал он и вышел
в коридор.
Я огляделся по сторонам. Палата была буквально пропитана смертью. На
больничных койках лежаПродолжение на стр. 2

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

Часто я розмірковую про людські взаємини.
Не раз дивуюся з того, що доводиться спостерігати. Буває, подружжя живе уже багато років, а їхні стосунки такі, ніби вони чужі люди.
Бачу, як дружині не вистачає уваги чоловіка.
Тоді вона шукає спілкування поза сім’єю. Після
роботи не спішить додому, щоб провести час з
ним: спільно приготувати щось смачненьке чи
подивитися цікавий фільм. Обговорити план
на наступний день чи піти прогулятись удвох.
Переглянути давні світлини і згадати про цікаву подорож до моря чи у гори. Або навіть прос
то посидіти разом і разом помовчати.
Я дуже люблю мовчати разом. Тоді чую удари чоловікового серця. Бачу його нові посивілі
волоски на скронях. Відчуваю його біль. Знаю
його думки. Вони суголосні моїм. Мені не хочеться, щоб наступала ніч, бо сон забирає у
мене мого чоловіка. І тим більше не хочеться, аби нас розлучав день. Я волію краще разом мовчати.
А буває, що я на нього гніваюсь. То він забуде зачинити вхідні двері, і я аж вранці виявлю
це. То не візьме телефон, коли я намагаюся з
ним зв’язатися. То не прийде з роботи раніше,
щоб встигнути сходити разом до джерела, як домовились. В такі моменти я планую собі колись також
взяти і не виконати обіцяне. Або не приймати виклик,
коли він буде дзвонити. Щоб знав! Щоб відчув те,
що відчуваю я. Але мого гніву вистачає хіба що лиш
на кілька хвилин. Якась справа відволікає мою ува-
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місто на горі

Так добре, коли ти прощаєш. Люди так тоді
радіють. Бо вони, може, не вміють так швидко
прощати. Їм важко. Потрібен час. А серце їхнє
тим часом скніє, болить. Вони стають замкнутими, менш відкритими, потім віддаляються і
чужішають. Втратити близькі стосунки зовсім
неважко. А налагодити, відновити – потрібен
не просто час, а зусилля, праця, перемога
над своєю гординею. Навіщо це? Краще не
втрачати. Адже будувати завжди важче, ніж
руйнувати. А щоб легше було не тримати на
когось зла, постійно пам’ятаєш, що життя має
властивість дуже швидко минати. Особливо,
коли тобі за п’ятдесят. Тоді воно летить з якоюсь неймовірно шаленою швидкістю. Ще вчора була неділя, а сьогодні уже п’ятниця. Лише
недавно було літо, а вже закінчується зима. І
не зостановити плин тих літ. Не вблагати час
зупинитися. Чи хоча б уповільнити свій біг.
Іноді озирнешся довкола, а когось уже нема.
Скільки не встиг сказати йому! Скільки не зумів зробити! Шкодуєш: чому тоді не прийшов?
А того не розповів? А тоді не змовчав?
Нам здається, що попереду – вічність. Що
ще все встигнеться. Ба ні! Поет писав: «…жити
спішити треба, любити спішити треба». А мені хочеться додати: треба спішити прощати. Спішити
примирятися, щоб перестати гніватися і щоб на
тебе не мали гніву. Так добре мати гарні відносини. Так просто легше жити.

ТАК ЛЕГШЕ...
гу від цього, і я вмить забуваю про свої «підступні»
плани. Але згодом замислююсь над тим, як недоб
ре було б йому, якби я справді навмисне зробила
щось зле. Мені так стає совісно. І так приємно,
що я не встигла «відплатити». Навіщо завдавати
близьким людям прикрощів? Їх і так вистачає.

Великі про Бога

ТЕОДОР
РУЗВЕЛЬТ
(1858-1919)

26-й президент США, лауреат
Нобелівської премії миру

*** «Бійтеся Бога і робіть, що повинні! Боятися Бога – означає любити, поважати і шанувати Його. Все це
можливо лише тоді, коли ми любимо
ближнього, поводимося з ним милосердно, усіма силами намагаємось
захистити його від несправедливості
й жорстокості. Поступаючи так, ми підкоряємося, наскільки дозволяє недосконалість людської природи, великому і непорушному закону праведності.
Бійтеся Бога і робіть, що повинні!

Ми проявляємо страх Божий, коли чинимо справедливо і вимагаємо справедливості для своїх співвітчизників.
Коли чинимо несправедливо і не вимагаємо справедливості, ми зраджуємо праведність. Ми повинні шукати
справедливості і для слабких, і для
сильних. Ми не маємо страху Божого, коли проявляємо заздрість і ненависть до тих, хто багатший за нас. І
вже тим більше ми не боїмося Бога,
якщо з грубим презирством, себелюбством і байдужістю ставимося до тих,
хто за нас бідніший».
*** «Якщо і є в світі таке місце,
де земні відмінності зникають, то це
в церкві, у Божій присутності. Чим
ближче люди до серця Христа, тим
ближче вони один до одного, якими

б не були умови їхнього земного життя... Суспільство без церкви, де люди
відкинули свої релігійні потреби, насміхаються над ними або ігнорують
їх, стрімко деградує.
По неділях ходіть до церкви. Так,
я знаю, є багато приводів не ходити
туди. Я знаю, що можна поклонятися Творцеві і прагнути до праведного життя і в гаю, і біля струмка, і у
власному будинку, а не тільки в церк
ві. Але я знаю й те, що найчастіше
людина, не ходячи на служіння, не
поклоняється Богові і не прагне до
праведності. Якщо ви не йдете до
церкви, то навряд чи ви використаєте цей час для добрих справ або роз
думів про високі матерії. Швидше за
все, ви будете читати газету і позіхати.
Зрештою, прагнучи позбутися душевної порожнечі і самотності, ви підете
туди, де душевна порожнеча кожного
з присутніх буде частково розбавлена
загальною душевною порожнечею».
*** «Після тижня [робочих буднів],
важких рішень і бурхливих дебатів
моя душа знаходить справжній спокій, коли я заходжу в дім Господній,
поклоняюся Йому і співаю від щирого серця: «Свят, свят, свят Господь
Саваот». Я знаю, що Він воістину
мій Батько. Я спілкуюся з Христом
особисто, і Він відкриває мені Свої

«ТЫ Б УДЕ Ш Ь Ж И ТЬ! »

Продолжение, начало на стр.1
ли люди, застрявшие где- так угнетала, что хотелось
то между земным миром и оттуда бежать. Хотя по довечностью. Чувствовалось, роге в реанимацию я был начто считанные дни или даже строен на огненную молитву,
часы решают их будущее. готов был даже выдернуть
Подойдя к кровати, где ле- его из кровати. Я собрался с
жал наш парень, я так рас- силами, подошел поближе к
терялся, что застыл на мес- парню, который был подклюте. Передо мной лежал чело- чен к приборам жизнеобесвеческий манекен, который печения, и, положив на него
не мог двигаться, говорить, свою руку, произнес коротслышать. Мама, впервые кую молитву: «Господи, пусть
видевшая сына после опе- прямо сейчас Твоя сила прорации, упала на колени и за- йдет через мои руки и войдет
кричала: «Живи! Ты будешь в тело этого человека. Пусть
жить!» Она плакала и моли- сила Святого Духа наполнит
лась, а я не мог сдвинуться каждую клетку его организма
с места. Наконец женщина и исцелит его. Аминь». Я сдеподняла на меня глаза и по- лал шаг назад. В глазах вдруг
просила: «Пастор, возложи потемнело, и я – первый и,
на него руки». Она верила, верю, последний раз в жизчто благодаря этому он будет ни – упал в обморок. Я рухнул
жить! Но мое дерзновение и лицом вперед, на стерильный
смелость куда-то улетучи- кафельный пол. До сих пор
лись, когда я лишь перешаг- я не могу объяснить, понул порог этой палаты – ат- чему это произошло. То ли
мосфера болезни и смерти из-за стойкого больничного

запаха, то ли из-за сильного переживания, но я лежал
на полу. Когда открыл глаза,
надо мной стояли несколько медсестер и врач, возмущенно спрашивающий меня,
почему я не предупредил о
своей склонности к обморокам. Я вспомнил о женщине
из церкви и ее сыне, который
лежал в коме в этой палате.
Теперь рядом с ним лежал и
его пастор.
Хорошо, что эта история произошла в больнице, потому что от удара об
кафельный пол я выбил передний зуб и пробил нижнюю
губу; мне нужна была медицинская помощь. Из палаты
медсестры вывели меня под
руки. Внутри было ощущение, будто я проиграл. Вооб
ражение рисовало мне перспективу, где меня не пускают молиться за больных
из-за того, что этот доктор
всем рассказал, что я падаю

Мар’яна СЕМЕНЮК, Чернівецька обл.

задуми. Я знаходжу в Ньому мудрість і надприродну силу для боротьби з тим злом, якому я покликаний протистояти».
*** «Християнство, в кінцевому рахунку, кожному дає можливість спробувати втілити у своє життя величні слова, сказані пророком Міхеєм:
«Було тобі виявлено, о людино, що
добре і чого пожадає від тебе Гос
подь, – нічого, а тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з
твоїм Богом ходити сумирно». Цей
вірш завжди був моїм улюбленим,
тому що в ньому втілено Євангеліє
добрих справ, а останні слова служать протиотрутою від духовної гордині, що виникає у тих, хто сподівається тільки на Євангеліє добрих справ».
*** «Я закликаю читати Біблію...
Вчення Біблії настільки глибоко пронизує суспільство, що неможливо, в
буквальному сенсі цього слова, уявити, яким би було життя, коли б не було
цього вчення. І як суспільство, і як
окремі особистості ми втратили б усі
моральні орієнтири, до яких з тією чи
іншою часткою рішучості прагнемо.
Майже всі ті, чиє життя стало
внеском у світову скарбницю досягнень, якими пишається людство, будували справу свого життя перш за
все на Біблії».

в обморок прямо на людей. Я
очень переживал, что мама
этого парня разочаруется во
мне как пасторе, да и медики после всего случившегося
вряд ли будут воспринимать
меня как священника.
Слава Богу, что исцеление
не от меня, что оно приходит от Бога. Вместе со мной
в эту палату вошел Бог и
Его присутствие. Даже если
у нас что-то не получается,
то у Бога не бывает промахов и неудач. Когда ученики молились за одержимого
мальчика, им никак не удавалось освободить его от бесов
(Евангелие от Марка, гл.9).
Но потом Иисус Сам помолился за парня, и он тотчас
был освобожден.
В той палате был Иисус, и
то, что не получилось у меня,
получилось у Него. Через несколько дней, к удивлению
врачей, парень вышел из
комы. Когда мама сказала
ему, что я приходил за него
молиться, он ответил: «Значит, я буду полностью исцелен».

Как и предупреждали врачи, после комы одна сторона
его тела потеряла чувствительность. Но вскоре, сидя
у постели сына, мама вдруг
увидела, что он начал шевелить парализованной рукой,
а затем и ногой. Не помня
себя от радости, женщина
выбежала в коридор и закричала: «Он шевелит ногой!»
После этих слов весь медперсонал отделения, от заведующего до медсестры, поспешил в палату ее сына, чтобы
убедиться, что с ним действительно произошло чудо.
Через несколько недель
на одном из служений в нашей церкви с кафедры звучал призыв к пок аянию.
Многие люди откликнулись
и вышли вперед. К моему
огромному удивлению, среди них я увидел этого молодого человека, который
меньше месяца назад лежал
в коме и никто не давал ему
шансов на жизнь!
Из книги Антона ТИЩЕНКО
«Вера – способ получить»

місто на горі

www.mistonagori.com.ua
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ПЕРЕОЦІНКА ЦІННОСТЕЙ

Батьки піклуються про своїх дітей, якими б дорослими і
самостійними вони не були, –
кожної миті готові прийти на
поміч, задовольнити їхні потреби, підтримати і захистити. Але так буває не завжди.
Я, наприклад, виріс у зовсім
іншій атмосфері. Свого тата
майже не пам’ятаю. Через
п’янку та постійні скандали
мама розлучилася з ним,
коли мені ледь виповнилося
три роки. А чоловік, з яким
вона згодом зійшлася, виявився ще гіршим. Теж доб

я зараз був, якби Небесний
Батько тоді не подбав про
мене. Одного разу Він привів у мій дім Своїх посланців.
То були віруючі люди з однієї із помісних християнських
церков, перед якими я несподівано для самого себе
відкрив душу. Немовби сповідаючись, я говорив про те,
що колись мріяв про щасливу долю та про роки, які минатимуть у добрі та благополуччі, але цим сподіванням
уже, мабуть, не справдитися.
Зізнався, що давно втратив

чуттями власної потрібності,
відчайдушної надії на порятунок, бажанням жити, а значить, діяти – негайно, не зволікаючи. Мій новий знайомий
запросив мене на церковне
служіння, і я охоче погодився.
Як і пообіцяв, найпершої
після нашої зустрічі неділі
прийшов до церкви. У залі
для зібрань я не побачив
звичних релігійних атрибутів:
ікон, свічок та пишного убрання . Священик нічим не вирізнявся з-поміж пастви, але
слова його проповіді – про-

ряче випивав, до того ж мав
кепський характер. Мені важко було називати цю людину татом, бо ніколи не відчував себе його сином – не
бачив від нього ні турботи, ні
батьківського тепла. Нас, чотирьох дітей, мама ростила
фактично сама. В нестатках,
у незатишному, сповненому
байдужості домі я почувався обділеним і відкинутим. З
кожним днем серце ставало
жорсткішим, я замикався в
собі, навчився обманювати,
не слухався. Так і ріс.
Звісно, ні в дитинстві, ні
вже пізніше, в юності, про
Бога я не думав зовсім. Чи
є Він насправді, який Він, чи
має якесь відношення до нашого життя, чому люди вірять
у Нього – таких питань у моїй
голові не виникало ніколи. В
церкву не ходив, не молився,
Біблію не читав. Не скажу, що
таким чином я демонстрував
якісь свої ідейні переконання.
Їх у мене просто не було. Ніяких. Жив, як більшість моїх
ровесників. Не вважав гріхом
матюкатися, коли хочеться –
випити і закурити, при потребі – схитрити та когось обдурити. Зрозуміло, що категорія
людей, з якими я спілкувався, була відповідною. Багато
моїх знайомих вживали наркотики, дехто вже неодноразово відбував покарання в
тюрмі. Постійно перебуваючи
у такому оточенні, я й не помітив, як почав переймати їхні
звички та уподобання. Став
залежним від компанії, втратив свою волю, почав жити
одним днем, про майбутнє
вже не замислювався взагалі.
Моє життя все більше котилося під укіс. Хтозна, де би

спокій і не можу вирватися з
порочного кола – обман, наркотики, крадіжки заполонили
моє життя. Хлопці не стали
заспокоювати мене, а навпаки, сказали прямо: «Якщо не
змінишся, сядеш на лаву підсудних». Тепер знаю, що то
Бог говорив їхніми устами,
але на той час я був глухий.
Не чув Того, Хто вже бив у
набат. Буквально через кілька днів мене спіймали на гарячому – в момент злочину,
за який «світило» від 5 до 12
років позбавлення волі.
Ситуація була катастрофічна. В нашій сім’ї не було
грошей, аби найняти адвоката, на якого можна було б
покластися і який би дав хоч
проблиск надії. У свої 22 роки
я раптом усвідомив, що майбутнього, яке змальовував колись у своїй уяві, в мене вже
точно не буде. Від усіх цих
переживань почувався розбитим, зламаним, спустошеним. Пустку, на яку перетворилася моя душа, намагався
заповнити алкоголем та наркотиками. Одне слово, падав
на саме дно.
Але, на щастя, у мого Небесного Отця були на мене
зовсім інші плани. І в тому
безглуздому падінні Він підхопив мене, не давши опуститися остаточно. Випадкова зустріч з Його служителем
(хоча зараз я впевнений, що
то був Божий промисел) стала відправною точкою мого
навернення до світла, істини і добра. Ота недовга розмова з вірянином тієї самої
церкви запам’яталася мені
назавжди. Кожне сказане
ним слово наповнювало моє
єство новими для мене від-

сті й доступні – западали,
здавалось, у саму душу. Він
говорив про те, що Бог люблячий і милостивий, Він прощає кожного грішника, який
кається у своїх гріхах. Потім такі ж молоді люди, як я,
розповідали, що багато років
страждали від наркотичної
залежності та пропадали від
цього лиха, але звернулись
до Бога і Він допоміг їм звільнитися – тепер вони живуть
повноцінним життям. «Ого!
І я так хочу! Теж хочу стати
вільним!» Для мене це було
справжнє диво. Почуте і побачене породило в моїй душі
живу надію. Дуже сильно захотів позбутися всього, що
мучило мою душу і тіло, тягнуло в чорну безодню смерті. Натхнений найкращими
сподіваннями на майбутнє,
я щиро покаявся перед Богом. Наступним моїм кроком
в «школі» праведності мав
бути курс реабілітації, який
мені запропонували пройти
в християнському центрі, що
діяв при церкві в м.Тернопіль.
Перебороти себе і зробити
цей крок було нелегко, адже
гріх, що так міцно укоренився, не хотів відпускати свою
здобич – мою душу. Але надзвичайно потужна молитовна
підтримка братів і сестер із
церкви додавала сили протистояти злу. З перших днів перебування у реабілітаційному
центрі сам почав молитися та
поститися, просив, щоби Господь помилував мене. Через
два місяці мене викликали
на суд. Напередодні того вирішального дня моє звернення до небес було особливо
палким. І сталося чудо! Бог
почув мою молитву – суд ви-

ніс ухвалу про умовний термін ув’язнення з відстрочкою
на три роки. Хіба це не реальне втручання Господа у
моє життя?! Хіба не Його заступництво?!
Окрилений таким неймовірним проявом Божої милості, я успішно пройшов
весь курс реабілітації, який
тривав півроку, і позбувся пагубних для тіла і душі звичок.
Не менш важливе надбання
того періоду – докорінна переоцінка цінностей. Прийшло
усвідомлення, що духовне є
вічним, тому набагато важливіше за весь матеріальний світ. Адже в чому смисл
людського життя? Сім’я, діти,
робота, дім? Все це, звичайно, прекрасно, так і має бути.
Але основна місія, яку кожен
з нас має виконати, перебуваючи на землі, – це визначитися, якою буде його вічність.
Особисто я визначився: хочу
провести її з Богом на небесах, де мир і радість, любов
і прийняття. Для цього по
обіцяв Господу служити доб
рою совістю – прийняв водне хрещення і звершую своє
спасіння.
Достеменно знаючи проб
леми залежних людей (адже
сам пройшов такий тернистий шлях), відразу почав допомагати їм позбутися цього

гніту. Спочатку просто ділився з ними вірою, що Бог є,
що Він завжди поруч і треба
лише визнати Його й покликати на допомогу. А після завершення курсу реабілітації
церква направила мене на
місіонерське служіння в такий
же центр у м.Новодністровськ
(Чернівецька обл.), де служу
і понині, вже шість років. Віднедавна став його директором, і тепер відчуваю ще
більшу відповідальність за
долі людей, які приходять
до нас за порятунком. Адже
бувають випадки, коли до-
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водиться рятувати не лише
душу, а й саме життя людини – інколи наших пацієнтів
в приміщення заносять, такі
вони немічні і кволі. З декот
рими потрібно перебувати по
24 години на добу, оберігаючи їх від необдуманих вчинків.
Щоб досягнути порозуміння
з такими непростими людьми, розчарованими, зневіреними, зі зламаними долями,
та вивести їх з такого стану,
доводиться бути терплячим,
стриманим, прощати їм. Все
це нелегкий труд, але дякую
Богу за велике благословення чинити добро тим, хто має
в цьому потребу.
Так завдяки благодатному
втручанню Небесного Отця у
моє життя я став новою людиною. Маю душевний спокій, з надією дивлюсь у завт
рашній день, дорожу своєю
церквою. Задоволення приносить робота, де відчуваю
свою затребуваність. Реалізувалися мої сокровенні
мрії і про подружнє життя.
Господь дав мені вірну половинку – прекрасну дружину,
помічницю і порадницю, яка
повністю розділяє мої погляди, створює сімейний затишок. Вже маємо донечку і зараз в очікуванні поповнення.
Все це земне щастя, сповнене любов’ю, вірою та надією,
достатком і благополуччям,
я отримав лише через благодать Бога, Який прикликав
мене устами Своїх послан-

ців. Часто думаю, як добре,
що Господь достукався, хоч і
через випробування, до мого
серця і зараз я прагну пізнавати Його та стараюсь іти
праведним шляхом. Важко
уявити, ким би я був сьогодні, якби не почув той Його поклик! Слава Господу, що Він
вчасно позбавив мене впертості і гордості, помилкових
поглядів і невірних суджень,
скерував моє життя у правильне русло, простив мої
гріхи та подарував небеса!
Михайло ТУРКО,
м.Новодністровськ

В И С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

дзеркало

4

Приснився бабі Любці був
сон – і вона почала готуватися до смерті.
Тоді якраз починалася весна: ярками стікали рештки
потемнілого, брудного снігу,
на вишнях раділи потеплінню
гамірливі горобці; на осон
ні підсихали грядки, мимо
воріт збуджені діти несли з
лісу букетики білих підсніжників… А баба Любця думала про смерть.
«Чи бодай спробую ще тієї
зелені?» – прострілювало
мозок німе питання щоразу,
коли проходила біля грядки,
на якій вже пробилися рядки
молодого озимого часнику.
«Що-що, а тебе, як зацвітеш,
я повинна ще побачити!» –
подумки зверталася до бузку,
що хитав напухлими бруньками перед хатою. «О, вони
точнісінько, як те плаття!» –
дивлячись на білі підсніжники в дитячих руках, згадувала свій сон.
Їй наснилося весільне
плаття. Нібито вона наречена і готується до власного весілля. У магазині, чи салоні,
багато всіляких суконь. Але
їй не хочеться білої, бо знає,
що вже не молода і мала чоловіка. Якби якусь блакитну
чи зелену. Нарешті, бачить
саме таку. Аж біжить до неї,
бо помітила, що якась незнайомка також націлилася на те
плаття. Умить накинула його
на себе. Та що це?! Одягала
ж блакитне, а на ній воно –
геть чорне… «Скинь! – почула голос за спиною. – Ось це
візьми…» Обернулася, спо-

душi

діваючись побачити ту незнайомку, а то – її Андрій. Такий
весь нарядний, у тому самому костюмі, що в ньому його
поховали, стоїть і протягує їй
біле-біле плаття – таке, що
аж світиться. Зачарована весільною сукнею, вона забула

сон! – співчутливо хитала головою Параска Чубиха, давня подруга. – Видно, на тебе
хтось порчу наводить. Ти б
до бабки, що в Серебрині,
з’їздила – вона всілякі намови
відводить і порчі знімає. На
смерть таке сниться…

навіть про чоловіка. «Навіщо воно мені, якщо ти живий?» – підняла очі, щоб запитати, однак спитати було ні
в кого – Андрій ніби в повітрі
розтанув…
– Ой, Любцю, недобрий це

– Овва! – відмахнулася
Любця. – А скільки мені треба
жити? Он уже десять літ мучусь без Андрія. Раз кличе, то
й треба збиратись…
Вони прожили з чоловіком непогано. Двох синів у

світ вивели. Працюють десь
за кордоном. Уже й діток там
мають. Казали, що з часом і її
заберуть, але нащо їй ті чужі
краї? Звісно, буває тяжкувато. Стареньку, ще батьківську,
хатину щовесни треба підлатувати, підмащувати. Проте
нічого, якось доживе віку.
А після того сну вирішила,
поки на ногах, підготуватися.
Хоч 72 роки – не такий уже й
вік, але й у знахарок випрошувати його не буде. Почала
відкладати гроші, склала список страв на поминки і навіть
пам’ятник у вигляді хреста
замовила.
І тут раптом – дзвінок.
Валька Зарічна, однокласниця, пропонувала зустрітися на 55-річчя по закінченню
школи. «Ви там з Мириком
зістикуйтесь, обговоріть –
він знає про наших…» – ледве вловила крізь тріскотню у
слухавці Любця.
Відмовитися не встигла, бо
зв’язок обірвася. « Треба мені
цей клопіт? – марно намагалася перенабрати номер Зарічної. – Чого сама до нього
не подзвонить?»
Мирослав Швець – перше її кохання. Каштан, який
вони вдвох посадили, досі
росте біля школи. Тоді тільки
й торкалися випадково одне
одного руками. Після школи
їхні шляхи розійшлися. Аж на
50-річчя випуску зустрілися.
Любця з подивом тоді дізналася, що й Мирик таємно був
закоханий у неї. Живе він у
сусідньому районі. Кілька років тому став удівцем також.
Шукаючи в блокнотику номер однокласника, побачила,
як тремтять пальці.
«Ні, поїду-таки до нього, бо

О ЗЛЫХ
БАПТИСТАХ
И ВКУСНЫХ
КОНФЕТАХ

В конце 1970-х годов я учился в школе-интернате для детей с физическими недостатками
в городе Речица (Гомельская обл., Беларусь).
В те времена детям со специальными потребностями не позволялось учиться в обычных
школах, якобы для того, чтобы не травмировать психику здоровых детей. Как-то в один из
предновогодних дней по интернату разнеслась
весть: «Возле ворот стоят какие-то люди и раздают подарки». Дети, которые могли ходить,
быстро высыпали на улицу. Кто-то хромая, ктото на костылях – все устремились к воротам,
где стояло несколько мужчин и женщин, которые вынимали из больших сумок мешочки со
сладостями и фруктами и раздавали их тем,
кто мог добежать до ворот. Мы, колясочники
(так нас называли в интернате), с интересом и
завистью наблюдали из окон, как ходячие дети
(ещё одно выражение из интернатского жаргона) получали нежданные подарки. Вдруг к воротам подъехало несколько автомобилей, из них
выскочили люди в форме, заломили раздающим подарки руки, насильно усадили их в милицейские воронки и уехали. Через пару дней на
очередной политинформации воспитатели нам
объяснили, что подарки у ворот интерната раздавали дремучие сектанты-баптисты, которые
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що по телефону… Може, вже
й попрощаємось», – вирішила Любця.
Мирослав зустрів її на зупинці. Був такий тихий, ніби
похнюплений, але – світлий.
Любці несподівано стало
жалко його.
– От добре, що ти приїхала! – усміхався привітно
Мирослав. – Я молився про
тебе давно. Вже сам збирався їхати…
– А чого? – Любця не знала, чому більше дивуватися: чи тому, що він молився,
чи тому, що хотів приїхати
до неї.
– Мені з півроку, як сон приснився, що ми з тобою садили картоплю у мене на городі.
Причому сусіди вже сапають
свою, а ми тільки садимо…
От я й хочу сказати тобі: давай посадимо її вчасно!
Цілий тиждень Мирослав
не виходив їй з голови. Геть
забула про смерть. Навпаки,
її сон тепер наповнювався
зовсім іншим змістом. Насилу дочекалася дзвінка із-за
кордону.
– Збиралася я вмирати, а
тепер готуюся до весілля! –
мовби жартома сказала сину.
Почувши, як той радісно і
цілком серйозно сприйняв її
«новину», баба Любця вирішила того ж дня набрати Мирослава і сказати йому про
свою згоду.
...Живуть після того, славлячи Бога, Мирослав і Любов
Швеці уже кілька років, ніби
у весняному сні, – з такою
любов’ю, яку й серед молодих рідко зустрінеш.
Михайло ЯРІВЕЦЬ, м.Вінниця

Нам пишуть

конфетками хотели заманить нас в свою секту,
чтобы издеваться над нами. Но администрация
интерната, мол, заступилась за нас и вызвала
милицию, которая арестовала злых сектантов.
А мы, дети, знали лишь одно: конфеты и фрукты
из баптистских подарков были очень вкусными.
Лет десять спустя я, впервые прочитав Евангелие от Иоанна, спросил у женщин, накануне
подаривших мне эту книгу, какого они вероисповедания. В ответ услышал: «Евангельские хрис
тиане-баптисты». Тогда мне вспомнились небогато одетые люди, раздававшие подарки на морозе у ворот интерната, люди, которые делали
добро, не страшась ареста. И мне захотелось
быть таким же, как они…
Cергей САПОНЕНКО, г.Роклин, США
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Мир вам, шановна редакціє газети «Місто
на горі»!
Пише вам Галина, ваша читачка. Хочу висловити подяку за газети, які ви нам надсилаєте.
Ми їх роздаємо у всіх населених пунктах, де є бажаючі отримувати. Люди читають і очікують
нових випусків.
До написанння листа мене підштовнув випадок
з особистого життя, до якого причетне «Місто
на горі». Не так давно дуже захворів мій двоюрідний брат. Зібралась я і поїхала у Вознесенськ провідати його, взявши Біблію та кілька примірників
свіжого номера газети. Сім’я моїх родичів – люди
невіруючі. Тому я заходилася розповідати їм про Бога, про Спасителя Ісуса Христа. Брат уважно слухав, а дружина клопотала по дому. Послухає трішки і знову піде. Накінець я її посадила біля себе і
кажу: «Ось послухай статтю». І прочитала їй з газети, як чоловік все життя біг, спішив, працював, а
на старості... з чим залишився? З хворобами і пустим серцем. І тут дружина брата вигукнула: «Та
це ж про нас написано! Це ж точно ми!» – «А ось і
молитва», – кажу. – «Оцю молитву нам треба кожен день читати?» – «Ні, один раз від усього серця
сказати перед Богом, ревно покаятися у своїх гріхах», – відповіла їм. На другий день вони обоє щиро
покаялись. Через місяць брата не стало – помер.
Але він пішов з життя прощеним, омитим кров’ю
Ісуса Христа. Слава Богу за Його милість! Господь
робить Свою роботу в серцях людей, які відкриті
до Нього, і ваші газети спонукають їх до роздумів,
до пошуків Бога і Його правди.
Ми щиро вдячні за вашу працю! Вона дійсно необхідна, цінна і важлива. Хай Господь благословляє вас і надалі, дає нових сил і бажань працювати на Його ниві і кликати людей до Бога! Всім вам
зичимо щастя, радості, здоров’я, нових звершень
і перемог!
Галина, Черкаська обл.
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