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Для нашого сьогодення є звичним існування безлічі різних доріг. Міста, села,
держави, материки та континенти з’єднані між собою
повітряними, морськими та
наземними трасами. А в часи середньовіччя було не
так. Тоді особливого поширення набув вислів «Усі дороги ведуть до Риму», який
мав буквальне значення. Передумовою цьому стало те,
що римляни активно розширювали свої території за рахунок завоювань сусідніх
держав. Щоб зберегти централізацію влади, оперативно доставляти до столиці податки, тримати кур’єрський
зв’язок та переміщувати
військові загони у випадку
виникнення бунту, потрібно
було будувати хороші шляхи.
Існує ще один різновид
доріг – той, котрий Богом передбачено пройти кожному
з нас. Тому похідним (або й
навпаки) від вищезгаданого
фразеологізму є твердження
«Всі дороги ведуть до Бога».
Здебільшого саме це можна
почути у відповідь на проповідь євангельських принципів. Мовляв, що ви мені
розказуєте, адже є багато
ідей, філософій, поглядів,
релігійних вчень, і всі во-

ни ведуть до Бога. Та в цих
словах – якраз небажання
відшукати істину, відмова
підкоритися їй, часто – виправдання гріхів.
Бог бачить, якими дорогами ми ходимо, і саме вони
визначають нашу подальшу
долю. Тобто щастя людини залежить від вибору нею
життєвих шляхів – поглядів,
принципів, переконань, інтересів тощо. Очевидно, що
найкращий спосіб їх формування – вникати в Слово Боже. Ізраїльський цар і пророк
Давид постійно молився до
Бога, просив, щоб Той відкривав йому розуміння правиль-

них орієнтирів та заповідей:
«Дороги Свої дай пізнати
мені, Господи, стежками
Своїми мене попровадь, провадь мене в правді Своїй і навчи Ти мене…»
Сам Господь закликав
віднайти серед розмаїття житейських доріг ту, яка
справді веде до Бога. Це не
дорога більшості та масовості, переважних зручностей та комфортів, це визначена Богом вузька стезя
налагодження
особистих
стосунків із Ним. І вхід на
неї – тісними воротами. Про
існування єдиного такого
входу навчав Ісус Христос,

говорячи: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не
приходить ніхто, якщо не
через Мене» (Євангеліє від
Івана 14:6). Отже, дорога до
Бога пролягає виключно через віру у викуплення людей
від гріхів жертвоприношенням Божого Сина.
Інколи ми хочемо зуст
рітися з Богом там, де Він
не буває, чекаємо Його в
тих місцях, якими Він ніколи не ходить. Тому через
Своє Слово Він закликає
людей залишити свої дороги: «Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій –
свої задуми, і хай до Господа
звернеться, – і його Він помилує, бо Він пробачає багато!» І далі Господь пояснює, чому це так важливо:
«Бо ваші думки – не Мої це
думки, а дороги Мої – то не
ваші дороги...»
А якраз найбільше бажання Творця – щоб Його

Привіт, Європо...

римувати е-паспорт, то зараз вона з’явилась – разом із можливістю вільно, в будь-який зручний час
перетинати європейський кордон.
Подія є ніби позитивною для нашої нації, адже усі ми тягнемось до
кращих умов життя, роботи та від-

дороги стали нашими дорогами. Він хотів би увійти в
життя кожної людини, в її родину, сім’ю, дім, пройти крізь
увесь її життєвий шлях. Однак далеко не кожен своїм
відношенням до Нього дає
Йому таку можливість. Серце людини є необжитою пустелею, суцільним непрохідним бездоріжжям, вкритим
гострим камінням і вибоїс
тими ямами, через які Бог
не може рухатися. Тому
потрібно приготувати дорогу для Господа – вирівняти шлях для Нього. Суттю
цього приготування було і
залишається покаяння, під
час якого кожен визнає неправильність доріг, якими у
своєму житті ходив, та віддає пріоритетне право поглядам та бажанням Божим,
які в подальшому вже повинні стати його дорогами.

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, увійди у моє серце і будь моїм
Господом та Спасителем. Довіряю
Тобі своє життя, хочу жити для
Тебе і служити Тобі. Амінь.

Привіт, біометричний паспорте!
17-го травня цього року у Страсбурзі був підписаний акт про запровадження безвізового режиму з ЄС
для громадян України. Українці,
особливо в останні 2-3 роки, жили
в очікуванні цієї події, тому що Президент, попри невдачі, таки не стомлювався обіцяти. Тому коли в березні Європарламент проголосував за
внесення України до списку країн з
безвізовим режимом, я поставилась
до цього досить скептично та недовірливо. Те, що відтерміновувалось
роками, було вирішено миттєво.
Особисто я вже зневірилась у реальності «безвізу», тому продовжую
чекати якогось відступу з боку ЄС.
Між підписанням документа та його
вступом у дію має пройти 20 днів, і
ніхто не знає, що за цей час може
статись... Проте вже з 11 червня безвізовий режим, згідно з угодою, все
ж має запрацювати.
Ця новина призвела до ажіотажу в підрозділах міграційної служби:
українці спішать отримати біомет
ричні паспорти (далі БП), адже наявність такого ідентифікаційного
документа і є умовою скасування
шенгенської візи. І якщо раніше не
було такої нагальної потреби от-

Спасіння в Ісусі

починку. Безперешкодні поїздки до
розвинутих країн Європи будуть цьому тільки сприяти. Але цікаво те,
що платою за таку видиму свободу
в пересуванні є прихована неволя,
адже дані про людину зберігаються онлайн у Державній Міграцій-

Визначні події
ній Службі України та МВС. Однак
точної інформації щодо структури контролюючих органів я не
знайшла. Раніше це був консорціум
«Єдина державна автоматизована
паспортна система», монополіст –
ані приватний, ані державний, який,
за словами керівника Юрія Сидоренка, тільки створював систему, а
розпоряджалась нею держава. Але
дане «об’єднання об’єднань», за
неофіційною інформацією, закрилося у грудні 2016 року (причина – досягнення спільних цілей об’єднаних
організацій). А вже 14 лютого 2017
року Європарламент затвердив механізм скасування безвізового режиму з... нами. (Відсутність такого
механізму залишалась єдиною перепоною для ухвалення «безвізу».
Раптом щось не так, у Європи є механізм зупинення дії такої бажаної
для нас угоди.) Можливо, ліквідації
вищезгаданого монополіста вимагав сам ЄС, адже зник він досить
вчасно та (після 12 років існування) раптово. Але навіть якщо вся інформація йде до держави й через
державу, без жодних третіх сторін,
чи зростає від цього наша довіра? І
чому взагалі так мало офіційної інПродовження на с. 2

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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Привіт, біометричний паспорте!

Продовження, початок на с.1
формації у мережі про сутність БП?

ПЕРЕВАГИ
НОВОВВЕДЕННЯ

Звичайно, для того, аби затвердити закон про біометрію, потрібні
були вагомі причини. Тож, по-перше, нас постійно переконували, що
запровадження БП підвищує безпеку: підробити паспорт стає неможливо, інформація є про кожну людину, доступна дистанційно. Також це
своєрідна пігулка від хвороби розвинутих країн – терактів. А по-друге, БП полегшує виїзд за кордон: не
потрібно місяць збирати документи,
заповнювати анкету, платити сервісний збір, робити переклад документів, хвилюватись у візовому центрі
при їх подачі, а потім ще й тиждень
або два очікувати на відповідь (а
раптом не відкриють?), витримувати
прискіпливий погляд прикордонника
та подумки готуватись до усіх його
запитань... Але наскільки серйозними є ці аргументи для українців?

Привіт, Європо...

логічними. Тваринам, безпритульним чи подорожуючим, наприклад,
або тваринам на фермі вже вживляють ці РЧІ-мітки (радіочастотна ідентифікація). Вони є і на деяких товарах, як заміна старим штрихкодам.
А штрихкоди, як нам відомо, мають
у своїй основі незмінне значення –
666, яке зашифроване в трьох роз
дільних подвійних лініях. Цей факт
не був підтвердженим, але й не був
спростованим. Нібито ніхто не знає,
як зчитує машина ті роздільні лінії.
Але вони є на кожному продукті в
магазині. Загалом дуже мало інформації про природу штрихкодів дос

ля тебе вб’є!» Але їм було байдуже,
їхня воля була вже мертва задовго
до останньої краплі. Так само і з мітками – ми можемо гратися ще довго, але прийде час, коли наша воля
вмре (а ми це навіть не усвідомимо).
Якби мені зараз сказали: «Завтра
всім людям вживляємо чипи», – я б
ніколи на це не пішла... зараз. Але
все робиться поступово. Наприклад,
в Україні в обігу понад 57 мільйонів
платіжних карток. У мене вона з чипом. І я пам’ятаю, як декілька років
тому всіх переконувала у доцільнос
ті таких карток. Бо це зручніше і безпечніше. В Англії вже давно такі бу-

тупно, а про чипи тим більше.
Якщо підсумувати, то я вже не можу відмовитись від товарів зі штрихкодом. Через певний час мені таки
потрібен буде новий закордонний
паспорт… Адже важко уявити життя без подорожей. Це мені здається
вже невід’ємним. А наступні покоління не матимуть навіть такого вибору. Їм ці паспорти будуть видаватись
одразу при народженні.
Я читала висловлювання на тему паспортів деяких християн. Вони переважно думають так: це лише
документ, просто він із радіочастотною ідентифікацією, поки що ніхто ті
РЧІ-мітки не вживлює в руку, тому це
безпечно; головне – наша віра, яка
не має залежати від чипів… Але ж
як бодай одна людина відмовиться в останній час від знамена, якщо
всі ми (попередники) своїм вибором сьогодні закладаємо підґрунтя для такої сильної, вже незворот
ньої залежності від цих електронних
носіїв інформації? Якщо християни
вже сьогодні не в силі відмовитись
від таких дрібниць, які начебто й не
впливають на нашу віру?..
В Україні панує несамовита корупція. Не одне покоління і не одна
людина вводили цей порок у наше
суспільство. Десятиліттями міль
йони громадян вживляли це у свої
ДНК! І зараз ми вже не бачимо виходу, не здатні щось змінити. (Та й
наркоманами або алкоголіками також не за день стають...) Сьогодні
ми можемо казати, що біометричний
паспорт – це дрібниця, бо в ньому
ще не справджується біблійне пророцтво, але всі ці поетапні кроки
спричиняють залежність, рабство. В
останні часи люди так швидко приймуть ті знамена, легко, непомітно,
що оговтаються тільки, як небо та
земля порушаться, як смута велика
настане. Скільки свідоцтв чуємо від
колишніх алкозалежних, яким казали: «Не пий більше, ще одна крап

ли. Так ось 57 мільйонів – це вже
більше, ніж населення України. Чи
зможе бодай хтось відмовитись від
картки? Здається, зараз це вже неможливо, а в майбутньому й поготів.
При нагоді я щораз заявляю батькові: «Ти ще носиш готівку? Навіщо?
Я розраховуюсь тільки карткою. Носити гроші не потрібно, рахувати їх
(ура-а-а!) не потрібно, копійки колекціонувати також не потрібно!» Мене
цьому навчила Англія. Там скрізь лише картки (student ID, sports card, замість ключів також
пластик). І зараз
моя банківська карт
ка знає про мене
більше, ніж біомет
ричний
паспорт...
На ній все життя: де
купую, що купую, коли, комунальні платежі, адреса плюс
вся інформація, яка
буде відображатись
у новому ID документі (фото, повне
ім’я, дата, місце
народження та інше). Колись просто
все це об’єднають
в один чип. А ще колись скажуть: «Навіщо носити картку?
Для зручності пропонуємо
вживити
мікросхему прямо в
тіло. Все вже протестовано. Це абсолютно безпечно». І всі побіжать ставати в чергу... так, як і сьогодні.
А скільки про нас знає інтернет!
Обновляємо Adobe, даємо згоду на
cookies, створюємо обліковий запис
у Apple. Скільки персональної інформації акумулюють наші телефони!
Відбитки пальців (для безпеки знову
ж таки), зазняте життя у миттєвостях
фотоплівки (до якої вимагає доступ
безліч додатків), календар (з усіма
майбутніми планами), особливі но-

ТРОХИ ІСТОРІЇ...

11 вересня 2001 року в Нью-Йорку відбувся терористичний акт, в результаті якого загинуло майже три тисячі людей, що перебували на трьох
пасажирських авіалайнерах та у двох
величезних баштах-близнюках. Ось
тоді для убезпечення своїх громадян
від подібних атак уряд США прийняв
рішення ввести в ужиток паспорти з
двомірними фотографіями влаcників (біометричні докази), які важко
підробити. Цікаво, що Біометричний
Консорціум, який займався дослідами, розробками, тестуванням та застосуванням технологій біометричної ідентифікації, був створений ще
у далекому 1992-му, за 9 років до
теракту – офіційної причини введення такого методу розпізнавання особистості. Отож підготовчий період
був досить довгий. І вже у 2003 році ЄС перейняв американський дос
від та створив Європейський Біометричний Форум, метою якого було
вдосконалювати біометричні інструменти. З 2006-го в США видають
виключно біометричні паспорти. На
даний час вже 106 країн із 195 існуючих започаткували ідентифікацію
нового виду. Але нашій державі, яка
тільки розвивається, немає необхідності захищатись від терористів... У
нас не так вже й багато іноземців..
Тому такий рівень контролю нам наразі видається зайвим. Поки що вся
біометрія у нашому паспорті зведена до електронної фотографії. А в тій
же Америці з роками ввели відбитки
пальців та оцифрований підпис. І вони вже активно розробляють технології розпізнавання облич та навіть
сітківок очей у натовпі! Уявімо, що
навколо безліч камер, які автоматично ловлять наші риси обличчя, а
для чіткості результату – навіть наші
сітківки, та визначають, хто ми, де
перебуваємо і в якому напрямку рухаємось. Принаймні над цим працюють уряди розвинутих країн. І все це
для... нашої безпеки?

ЩО Ж ТУРБУЄ
ХРИСТИЯН?

Християн лякає той факт, що пас
порт нового зразка містить чип. Чип,
на якому і буде зберігатись уся інформація про людину. Ця мікросхема є прототипом того знамена, про
яке йдеться в Біблії (Об’явлення
13:16,17) і яке буде дано на правицю або чоло людини. А той, хто відмовиться, не зможе «ані купити, ані
продати». Зараз – у паспорт, потім –
у людину... І ці побоювання є досить
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татки, всі поштові скриньки, соціальні
мережі... До речі, Facebook давно повідомив, що у разі необхідності надає
дані про користувачів до державних
спецслужб... Тому коло навкруг кожного з нас давно замкнулось і продовжує чимдуж звужуватись. Ми вже
зараз не в змозі відвернути розвиток
технологій та їхнє впровадження в усі
сфери нашого життя, а пізніше буде
тільки важче. Я вже не знаю, як самостійно добути собі їжу, не вмію вирощувати овочі або ягоди, свійську
худобу... За цим усім прямую до магазину. І з часом людина буде тільки
віддалятись від домашнього господарства. Масове виробництво, машинізація замінюють людську працю.
Але якщо мої батьки за необхідності
ще зможуть виростити курчат або посадити моркву, то в мене це не вийде. А наступні покоління навіть знати
не будуть, звідки та морква береться... Як тут відмовитись від знамена,
без якого «ані купити, ані продати»?
Це те саме, що свідомо приректи себе
на смерть.
Звичайно,
це
Боже
пророцтво,
а тому воно має
збутись. І засмучуватись через безвихідь не варто. Так,
перспективи спочат
ку нерадісні... Але
ж Господь заготував улюблений американцями
happy
end – вічне життя в
досконалій радос
ті, любові, щасті.
Ніхто не знає часу виповнення пророцтва. Можливо,
це буде через сто
років, а може, через тисячу. Але всі
ми вже зараз формуємо майбутнє:
рішення, прийняті сьогодні, впливатимуть на наших нащадків. Тому потрібно принаймні замислитись, не
поспішати, вивчити питання та прислухатись до своєї... віри. Колись на
землі перші двоє людей скуштували
лишень яблуко, і це досі має колосальний вплив на усі покоління. Вже
нікого з нас Бог не попереджує: «Не
їжте, бо помрете!» Тепер Він застерігає від наступного: «Коли хто ... при-

ймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той... буде мучений в
огні й сірці...» (Об’явлення 14:9-11).
Вже стільки рішень було прийнято
до цього моменту: картки, смартфони, інтернет, штрихкоди! Біометричні паспорти здаються невинним додатком. Тому потрібно хоча
б усвідомлювати всі ті процеси, які
відбуваються, та їхні наслідки для
кожного з нас зараз і для наших нащадків у майбутньому.
Юлія ГАНДЗЮК, м.Київ
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З Д НЕМ НАРОД ЖЕННЯ , Ц ЕРКВО !
Слово священика
Тридцятого року нашої
ери, на п’ятдесятий день від
воскресіння Ісуса Христа, в
Єрусалимі відбулася надзвичайна подія: на землю
зійшов Святий Дух. Зійшов
на апостолів та на всіх людей (120 чоловік), які саме
зібралися на молитву. Отримавши Його силу, вони почали проповідувати спасенну
науку Божого Сина різними
мовами. Це стало початком
історії Христової Церкви на
землі. Господь створив її,
щоб вона силою і діянням
Святого Духа довершила
місію спасіння людства. З
грецької мови слово «церк
ва» перекладається як «зіб
рання». Народжена згори,
за промислом Отця, відкупительною жертвою Сина і
співдіяльною участю Святого Духа, вона на землі є
«стовпом і утвердженням
істини».
Три століття, не маючи
чітких організаційних структур, переживаючи і терплячи жорстокі гоніння, Церква
гідно і успішно сповнювала
своє служіння Богові і людям. Тисячі і тисячі мучеників – це найбільш промовисте свідчення справжніх
поклонників, яких, за словами Христа, власне, прагнув
Отець. Усі вони були справді духовними людьми, тобто
діяли в силі Духа Святого.
Ось як мудро сказав про це

відомий філософ Володимир Соловйов: «У перших
християн не було ні храмів,
ні вівтарів, ні уставів, але їхня любов до розп’ятого Бога
була їхнім непорушним храмом, нетлінним вівтарем і
незмінним уставом».
Сьогодні
Вселенська
Церква налічує понад два
мільярди християн, які належать до різних конфесій та
деномінацій. Усі вони святкують День П’ятидесятниці
(Святої Трійці). Як і кожне християнське свято, цей
день – не лише вшанування Господа та визначної біб
лійної події, але й, що найважливіше, – нагадування
людям про необхідність навернення до Бога, спонукання досягати святості. Цей
спасенний стан здобувається у постійному протистоянні гріху в собі, коренем
якого є пристрасті і пороки.
Щоб побороти їх, Небесний
Отець кожному із нас дає
Свої безцінні дари: страх
Божий, міць, премудрість
тощо. Господь ні для кого
не жаліє Своєї сили і не відмовляє в милості, бо знає,
що самотужки ми не можемо впоратися з навалою
зла, що губить душу. Допомагати рятувати її – головне
завдання Церкви, яка з великою любов’ю кличе до себе всіх людей.
Адже Церква є тілом Ісу-

са Христа. Як у людському
тілі, так і в Церкві є різні члени, але всі вони однаково
важливі та необхідні, неза-

інших – учителями, даючи
різні дари: здатність творити чудеса, зцілювати, управляти, говорити різними мо-

лежно від їхніх функцій, бо ж
усі діють заради однієї спільної мети. Господь Сам вибирає і ставить одних апостолами, других – пророками,

вами. Та є найцінніший дар,
якого Всевишній дає нам з
надлишком і закликає берегти його. Це любов. Вона цінніша за ангельську красно-

ЖИВА ТРІЙЦЯ

Cлово «трійця» я чула з дитинства. Так у нас називали букетик запашного сушеного василька, в середині якого знаходився хрест із воску.
Мама приносила його з церкви, і він
довго зберігався на столі у великій
хаті у вазі чи якійсь банці. А в декого
у селі бачила такі букетики за образами. Оскільки я змалку якось сторонилася всього того, що пахло, як я
вважала, церквою (в тому числі і василька, бо мені все воно нагадувало запах ладану, а він асоціювався у
мене з покійниками), то все те було
сумним. Смішно, але коли вже в наш
час на ринках з’явилася така корисна зелень, як базилік (з тієї ж родини, що і васильок), то він, крім здивування (його споживають?!), викликав

у мене ще й не зовсім приємний спогад про запах «трійці».
А релігійне свято в місцевості,
де я народилася, звалося не Трійцею, а Зелені свята. Запам’яталося
воно мені ще й тим, що до нього ми
готувалися по-особливому. Найперше – в хаті перед Зеленими святами
обов’язково білували, щоб було чисто і прибрано. Мені подобалося, коли вже все було вимитим та випраним
і залишалося лише «помаювати» хату (так у нашому селі називали прикрашання зеленню). Напередодні тато приносив з лісу гілки липи, ясеня
та чорноклену, а я повинна була нарвати чебрецю, листя горіха і листків косиці (так називають у нас ірис).
Гілки ми клали біля вхідних дверей

та по кутках кімнат, а чебрець, горіхове листя і косицю розкладали на підлозі (ще раніше – на свіжо змащеній
глиною долівці). Я любила всі ті запахи, те «маювання» і всі інші приготування (як і до будь-якого свята), бо
атмосфера в домі була тоді особливо приємною. Двоякі почуття у мене
викликали походи на цвинтар (вони
були неодмінною складовою Зелених свят): з одного боку, було цікаво, бо там зустрічалися усі родичі,
що з’їжджалися з усіх усюд – близькі
і далекі; з іншого – знову ж таки там
усе говорило про найнеприємніше –
смерть. Тому під час святкової трапези, що відбувалася на кладовищі,
я не могла навіть споживати їжу, хоча на столі були апетитні наїдки і навіть мій улюблений квас. (Як не дивно, але Зелені свята я ще любила
через той лакомий квас, який готували з сушених дичок-груш саме до
цього дня. І понині то найсмачніший
у моєму житті напій.) Після цвинтаря
ми з батьками зазвичай ішли у гос
ті до тітки Тетяни або тітки Палагни
(ми жили найдальше, тому по дорозі
додому закликали нас, а не ми), і там
уже були до самого вечора – їли, пили, спілкувалися.
Якщо я не знала і ніколи не цікавилася, що означають Різдво та Великдень, то чи варто говорити, що
про Зелені свята навіть приблизно
не здогадувалась, що це. Десь підсвідомо розуміла, що так чи інакше
воно має відношення до Бога, але
про Нього ніхто ніколи тоді, у дитинстві, не говорив. Я не те що не знала, що в цей день, п’ятдесятий, виявляється, після воскресіння Христа
(Пасхи), на землю зійшов Святий
Дух; не знала, що той день вва-

мовність, надприродний дар
прозорливості, за володіння всіма знаннями і відання всіма таємницями. Так,
любов – це природа Самого
Творця. Жити і діяти в цьому
найкращому почутті – це перебувати в Самому Бозі. Від
надміру любові Бог створив
всесвіт і людину, на яку виливає Свою любов. З любові
до нас Він послав на землю
Свого Однородженого Сина, щоб врятувати людство
від пекла. Три роки Христос
навчав і закликав усіх до
цього найкращого почуття,
а потім найбільшою мірою
засвідчив його Своєю жертовною смертю на хресті. А
після воскресіння і вознесіння Божого Сина сповнилася
Його обіцянка – у світ при
йшов інший Утішитель – Дух
Святий. Він, у єдності з Отцем і Сином, і завершить
земну історію людства.
Отже, відзначаючи День
зіслання Святого Духа, не
сумніваймося, що ми реально стаємо причасниками
тієї великої події, яка відбулася понад дві тисячі років
тому, але стаємо за умови,
якщо всіма силами своєї
душі намагатимемося пережити її у своєму серці. Тоді
в ньому, омитому щирими
сльозами розкаяння, воістину оселиться Господь. Це і
буде наша П’ятидесятниця і
наше нове життя у Святому
Дусі, повне радості, щастя,
миру і любові.
Протоієрей
Михайло МЕЛЬНИК,
с.Старі Кривотули,
Івано-Франківська обл.

Ро з д у м и
жається Днем народження церкви,
я навіть не знала, що це свято так
сильно пов’язане з Богом. І що Трійця – це не букет сухого василька, а
Сам Господь у трьох іпостасях, третя з яких – Святий Дух, що якраз у
цей день понад дві тисячі років тому
зійшов на землю. І якби не Він, хто
би нам відкрив істину Божого Слова? Хто утішив би нас? Хто б навчив,
як пізнавати Творця, як жити? Святий Дух – дорогоцінний небесний
дарунок людям! Тих, у чиєму серці
поселився, Він зміцнює могутністю
Божої сили, дає їм благодать прощати, заживляє невигойні рани від
образ, сповнює любов’ю. Недарма
Ісус перед розп’яттям казав Своїм
учням, що їм буде краще, як Він піде
від них, бо зішле їм Духа-Утішителя,
Який одночасно може бути з усіма
людьми світу.
Багато років я була далека від
істини, бо Трійця для мене являла
собою зовсім не те. І не лише ж я, а
вся наша сім’я, родина, село. Тепер
вдячна Богу за Святого Духа. Велике
благо – чути Його тихий голос, Його
підбадьорення, розраду і Його науку!
А те зелене клечання, яке на початку літа в цей великий празник щороку приносилося до хати і тішило мою
дитячу душу, ще тоді промовляло
любов’ю Творця через ту живу красу,
народжену Ним задля того, аби ми,
споглядаючи її, могли побачити незбагненну велич і могутність Автора
та серцем прийняти Його найщедріший дарунок – Самого Його заради
спасіння нашої душі для вічного пробування з Ним у небесах.
Галина ЯРІВСЬКА, м.Новодністровськ

В И С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?
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Від редактора
Вже другий день перебуваю під
враженням вчорашніх відвідин перукарні. Заходжу в той салон час
від часу, бо дуже зручно – він розташований за крок від мого під’їзду.
Цього разу якраз працювала знайомий майстер – зовсім молода дів
чина, десь ровесниця порадянської
України. Першим ділом вона повідомила, що тільки вийшла з відпустки, тож повна наснаги трудитись.
Зав’язалася розмова. Слово за словом – з’ясувалось, що Таня подорожувала з друзями до Москви. Від
такої новини я трохи розгубилась:
чому саме туди вони вирішили їхати
(з огляду на промовисте відношення
Росії до України), як їх там сприймали і невже сподобалось? Так, сподобалось дуже. Чистота, доглянутість,
відсутність бомжів, високий рівень
абсолютно всього зачарував молодих українців. Звісно, вони не відчували там себе, як за кордоном, бо
дуже схоже на Київ, але «на Київ через 100 років». Отаким порівнянням
дівчина закінчила свою розповідь.
В мене було чим апелювати, що я
і робила, кажучи, що в Києві не бачу
засмічених вулиць чи дворів, як, приміром, у Римі або Парижі. Там навіть
на Єлисейських Полях непотребу під
ногами видимо-невидимо. Та й бомжів у Києві не так багато. От у Лондоні їх – чи не в кожному закутку... А
про «сто років» навіть не могла пов
торити, так воно мене засмутило.
Оскільки я й близько не киянка,
то до столиці нашої країни якогось

душi

ЛЮБЛЮ,
ТОМУ ЩО МОЄ

особливого почуття в мене не було.
Але от уже друга доба, як воно народжується. Я не перестаю приємно
дивуватись, наскільки Київ ошатний,
інтелігентний, а вже зелений, то іншого такого європейського міста пошукати! Особливо зараз, коли всюди
цвітуть каштани, неймовірно затишно і красиво. А повноводний Дніпро,
прадавні Щекавиця й Хоревиця,
розложисті Печерські пагорби! Вони
приваблюють, вселяють спокій, запевняють у надійності. Не знаю, що
зі мною сталось, але в ці дні відчуваю Київ серцем, ніби він живий,
ніби має душу, має притаманні тільки йому риси: поміркованість, розважливість, святковість, гідність...
Їду міськими вулицями в неспішному потоці авто, руками міцно тримаю
кермо, а думкою раз по раз повертаюсь до тієї розмови. Чому та молода
жінка – з такою зневагою до місця, де
живе, і так захоплюється чужим містом? Адже навіть народна мудрість

гласить, що кожна жаба своє болото хвалить. А чи має значення для
Бога наша любов або байдужість до
рідної землі, краю?.. Одразу ж пригадуються кілька конкретних Божих
настанов відносно цього аспекту нашого життя: «Коли ж хто про своїх...
не дбає, той ... гірший від невірного» і «... дбайте про спокій міста...
і моліться за нього до Господа...» А
ще – Господь до міста звертається,
як до людини. Наприклад, Вавилон
Він називає тендітною та випещеною дівою, панею царств (у давньоєврейській мові міста жіночого роду,
тому про них у Біблії говориться, як
про жінку). А за те, що Вавилон славив себе та розкошував і «лютим
вином розпусти своєї він напоїв всі
народи», то «спалений буде вогнем, бо міцний Господь Бог, що судить його». І Вседержитель вивів з
того міста Своїх людей, а Вавилон
зруйнував ущент. Тобто Бог учинив
суд не над царями чи над окремими

ЩО ВТРАЧАЄ ХХІ СТОЛІТТЯ?

Глянеш за вікно – ХХІ століття. Вік, коли не дивуєшся, побачивши квадрацикл,
не викликає подиву смартфон з безліччю
функцій, нам звично розмовляти кількома
іноземними мовами, можемо на відстані керувати домашніми побутовими приладами.
Сміливо можна сказати: світ зробив величезний крок уперед.
Але, як кажуть, медаль має дві сторони.
Багато ручної роботи механізовано, та нам
все одно катастрофічно не вистачає часу,
навіть на дійсно важливі справи, наприклад,
спілкування з найближчими, і як результат –
нас продовжує вражати статистика розлучень. Медицина робить великі відкриття
мало не щоденно, але люди продовжують
хворіти. Косметологія, здається, може буквально все (люди не цінують своєї унікальності, вони закутані в комплекси через свою

зовнішність), та краси не більшає. У кожному місті люди користуються консультаціями
психологів, беруть участь у різноманітних
тренінгах, та все ж таки п’ють антидепресанти, стають алко- і нарк озалежними, закінчують життя самогубством.
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Для душі

Ось такий наш прогресивний вік... Про
що ми забули? Що втрачаємо? Чи можна
щось змінити? Де знайти відповіді? Рано чи
пізно в тій чи іншій мірі всі над цим задумуються. Задумуються над тим, що має бути
щось більше, ніж просто побутові справи.
Щось таке, ради чого наші звичайні будні та
життєві історії набувають змісту. Те, що дає
тверду основу в такому нестійкому сьогоденні. «Просіть і буде вам дано, шукайте
і знайдете, стукайте і відчинять вам…» –
обіцяє Ісус Христос. Тож шукаймо і знайдемо! Знайдемо Істину. Справжню.
Проблема нашого століття – ми стали
надто розумні і надто не духовні. Звикли
всього досягати самі, бо довіряти нікому.
Це приводить нас до стресів, агресії і непередбачуваних ситуацій. Після чергових
негараздів з легкістю видихаємо: «Ну, слава Богу, минулося!» Бог? Отак ми згадуємо
Бога! Згадуємо формально. Просто звична
фраза. Але ж нам насправді допомагає Бог.
Він реальний. І коли Він, всемогутній і милостивий, знову витягує нас із якоїсь халепи, – це шанс. Шанс виправитися, змінитися, довірити життя Тому, Хто його дав. І не
потрібно запитувати Бога, чому Він не бачить, що відбувається навколо. Він бачить,
і Його любляче серце плаче. Проте Господь
не приходить туди, куди Його не кличуть. А,
як написано в Книзі відповідей на наші запитання (Біблії), Він стоїть біля дверей серця і стукає. Знаючи кожну нашу проблему,
Він хоче допомогти і пропонує далі йти ра
зом. Господь обіцяє бути вірним. А слова
Він дотримується завжди. Тому кожному з
нас, хто живе в цьому столітті, треба просто
згадати призабуте слово – молитва. Відкрита, щира та сердечна. І у свій насичений
розклад обов’язково вписати пункт: «Час
для спілкування з Богом, читання Його
Слова та відвідування церкви». І виконувати його за будь-яку ціну. Тоді буде менше
втрат і дешевша ціна. Буде більше життя...
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особистостями, а саме над містом,
як над живою істотою.
У Біблії також можна прочитати
діалог між Богом та Сіоном (територіально це частина Єрусалиму): «І
сказав був Сіон: Господь кинув мене,
і Господь мій про мене забув... А Господь каже: Чи ж жінка забуде своє
немовля, щоб не пожаліти їй сина
утроби своєї? Та коли б вони позабували, то Я не забуду про тебе!
Отож на долонях Своїх тебе вирізьбив Я, твої мури позавсіди передо
Мною. Синове твої поспішаться до
тебе». Бог відповідає місту, що коли
навіть мати покине своє дитя, то Він
ніколи не забуде про нього, про Своє
місто. А людей, які населяють Сіон,
Він називає «синове». Мешканці міста – це сини! І далі Бог обіцяє Сіону,
не людям, а місту (!): «І будуть царі
за твоїх вихователів, а їхні цариці –
за няньок твоїх». Аж настільки Господь хоче, щоб люди піклувалися за
місто, – як нянька за дитину.
Виявляється, згідно з Біблією,
міста живі, вони дихають, думають та
говорять. Тому нарікати на своє місто, державу – те саме, що нарікати
на свою родину. Ізраїлевий дім, або
дім Ізраїлів, – так Бог говорить про
державу, називає її домом. Це як дім
Українин. І Господь бачить нас як дочок та синів України і тих міст, які населяємо. А міста та країни – це окремі організми, які мають своє духовне
тіло. Бог обрав Ізраїль і називає його
словом Єшурун, тобто улюблений.
Він любить його! (Країну!) І любить
просто тому, що він є Його.
Алла ГАНДЗЮК

Шановні читачі «Міста на горі»!
До редакції надійшли листи з відповідями на
великодній кросворд. Дякуємо всім, хто відгукнувся і справився із завданнями. Радіємо, що вивчаєте Святе Писання, пізнаєте Бога, а також
читаєте нашу газету.
Переможцями стали: Ядченко Галина (с.Іваньки
Черкаської обл.), Грицак Дмитро (смт Ямпіль
Сумської обл.), Заїка Анжела (с.Пиньківка Він
ницької обл.), Оленіч Володимир, (м.Ізяслав Хмельницької обл.), Давидюк Надія (смт Вільшана Черкаської обл.), Сокол Софійка (м.Новодністровськ
Чернівецької обл.). Переможці отримали призи –
християнські книги.
Бажаємо всім вам Божих благословень!
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