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Часом навіть дуже коротке спілкування з людиною залишає в душі
слід і наштовхує на роздуми… Торік
у нашому дворі познайомився з жінкою, на років десять старшою за мене. Тоді, як завжди, біля мене були
інструменти і я ремонтував черговому велосипедисту його вірного металевого коня. Жінка була на велосипеді, тому й зупинилась, побачивши

мене в роботі. Зраділа, що веломайстер живе поруч, у сусідньому домі.
Ми розговорились. Вона мала проб
леми з серцем, тому лікар порекомендував їй систематично крутити
педалі. Тож ми одразу домовились
щодо профілактики її транспортного
засобу. Потім ще кілька разів перетинались, звісно, на велосипедах, обмінювались декількома фразами на
спільну для обох тему, я давав по-

Слово священика
Всі ми звикли до слів «гаяти час». Але, мабуть,
до кінця не розуміємо їх значення, оскільки нерідко перебуваємо в стані порожнечі, байдикування,
марнуємо дорогоцінні миті, не усвідомлюючи, що
час – це і є життя, що, даремно витрачаючи його,
ми, безперечно, губимо власне життя.
Як проходять наші дні – чи не в пустоті, суєтності й неробстві, чи цінуємо кожну мить буття,
дякуючи за великий Божий дар? Адже дуже часто це розуміння приходить надто пізно, коли вже
нічого не можна повернути назад. Слово «пізно»
насправді є страшним і грізним, незважаючи на
те що сприймаємо його якось легко. Мабуть, це
тому, що зазвичай ми все ще можемо поправити,
навіть коли відкладаємо на потім те, що варто було б зробити вже.
Та на кінцевій зупинці життя «пізно» вже означає лише жорстоку безповоротність. Момент, коли ти міг усвідомити, охопити розумом, напружити волю, відгукнутися серцем, аби зробити добру
справу, минув. Час діяння пройшов, і тепер ти знаходишся перед лицем вічності, в яку неможливо
внести те, чого не зробив у своєму земному житті. Бо пізно. Шанс втрачено. Може, хтось із людей
був глибоко поранений тобою, ти пройшов через
чиєсь життя, як гострий ніж проходить через серце, в мить потреби когось обійшов, в момент трагедії проявив байдужість, а часом і зловтіху.
В одній притчі мудрецю перед судом поставили три запитання: який момент життя є найважливішим, хто є найбільш значною людиною у світі,
який людський вчинок є найголовнішим. Чоловік,
спантеличений важкою задачею, ходив і шукав

ради, яких не тиражують ні в книжках, ні на сайтах, і ми прощались до
наступної зустрічі. Пані завжди була
усміхненою і привітною. Лише її очі
видавали ледь вловиму тривогу.
Дні минали у звичних клопотах, і
одного разу я впіймав себе на думці, що давно вже не бачив тієї знайомої. А незабаром дізнався, що
її не стало. Їй не допомогли велосипедні прогулянки, і серце просто
перестало працювати. Зупинилося.
Ця звістка приголомшила мене. Чомусь був упевнений, що Люда (так її
звали) ще багато років буде їздити
через наш двір і ми обмінюватимемося розхожими фразами, а потім
колись я таки скажу їй основне: про
любов Ісуса Христа, про спасіння і
вічне життя. Не встиг.
А оце недавно виходжу вранці з
дому і бачу: Люда їде своєю червоною «дамкою». Аж остовпів. Роздивився, а то лише схожа на неї пані на
такому самому велосипеді. І так мені
чомусь стало тепло на серці, наче та
Люда мені з неба всміхнулася. Хто
зна, може, вона й була Божою дитиною, просто ми про це не встигли поговорити, бо все наше спілкування
в сукупності тривало кільканадцять
хвилин. У моїй душі жевріє надія, що
жінка могла чути про найголовніше в
житті від когось іншого...
Забуваючи про крихкість нашо-

Спасіння в Ісусі

го життя, в якому кожен день може
виявитися останнім, ми часто розмінюємось на дрібниці, марнуємо
дорогоцінний час на пусте, несуттєве, нічого не варте. Лише коли зненацька щось отаке стається, в моменти якихось потрясінь приходить
усвідомлення, що земне життя не
просто коротке, а катастрофічно коротке. Тоді стає шкода, що самі робимо його примітивним і глупим у
гонитві за ілюзією. А ще з’являється
розуміння, що життя не має ніякого
сенсу, якщо нема воскресіння, якщо
там, за межею, нас не чекає Ісус та
ті дорогі нам люди, кому ми так і не
встигли до кінця розповісти найцікавішу історію.
Поза тим, життя триває, і саме
віра наповнює смислом наш земний
шлях.

Отче Небесний!
Я п р и ход ж у д о
Тебе в ім’я Сина
Твого Ісуса Христа.
Прошу Тебе:
змилосердься
наді мною і
п р о с т и м о ї
гріхи. Стань
Г о с п о д ом м о г о
життя, спаси мене від
усякого зла. Я вірю, що Ти чуєш
мою молитву і відповідаєш.
Дякую. Амінь.

П Р И Й Ш Л И З ТА Є М Н И Ц І
І ЙДЕМО В ТАЄМНИЦЮ...

«З усіх втрат втрата часу – найтяжча» (Г. Сковорода)
відповіді – в інших людей, у книгах – і не знаходив.
Ні в собі, ні поза собою. Повертаючись до міста,
де вже мав відбутися суд, він зустрів дівчинку, яка

пасла при дорозі гусей. Вона й запитує його: «Чому в тебе такий сумний вигляд, дідусю?» Мудрець
їй журно відповідає: «Ти цього зрозуміти не зможеш...» – «А ти скажи!» І він у відчаї, з глибоким

відчуттям своєї остаточної поразки, розповів дитині про каверзні запитання, на які йому так і не
вдалося знайти відповіді. Дівчинка подивилася на
нього з подивом, бо земна мудрість ще не закрила їй очі на досконалу простоту речей, і сказала:
«Та в чому ж труднощі? Найважливіший момент –
це теперішня мить, адже минулого більше немає,
а майбутнє ще не настало. У тебе і в мене є лиш
ось ця хвилина, в якій ми живемо. Найбільш значною людиною є та, з якою ти зараз поряд, – іншої
ж немає. А найголовніший вчинок – зробити в цю
мить для цієї людини найкраще, що можеш».
Можливо, хтось вважає, що розмірковувати
про швидкоплинність часу – значить думати про
сумне, про те, що наганяє тугу і похмурий настрій.
Та насправді це для нас добре. Бо ми тут, на землі, гості на короткий, дуже короткий час – прийшли
з таємниці і йдемо в таємницю. Господь відкриває
нам, що це скороминуче життя має для нас величезне значення, тому що воно є школою вічності.
За відведений кожному з нас строк потрібно навчитися розпізнавати і чинити головне: поступатися, прощати, любити... А це і є те, що робить нас
людьми. Те, що залишиться з нами назавжди, що
ми зможемо взяти з собою у вічність.
В’ячеслав БОЙНЕЦЬКИЙ, м.Сейлем, США

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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З МІСЦЬ ДОВІЧНОГО
УВ’ЯЗНЕННЯ

Добрих, порядних, сумлінних людей сприймати легко. Таким хочеться співчувати і допомагати.
А як щодо тих, кого ми вважаємо ізгоями, не вартими нашої уваги, хто опинився на задвірках суспільства, в повній ізоляції? Як у своєму серці знай
ти місце для них – котрі, вчинивши особливо важкі
злочини, справедливо засуджені і відбувають покарання? Правопорушник повинен сидіти в тюрмі та
й годі. Так думає переважна більшість. І вони сидять. У багатьох з них руки, як то кажуть, по лікті в
крові. Пересічна людина, так званий обиватель, не
може і не хоче мати хоча б краплю співчуття до таких в’язнів. Бо це неможливо. Навпаки, переживає,
щоб вони якимось чином не вийшли на волю і знову не взялися за старе... І лише Божий Син може
запалити у наших серцях ту іскру тепла, що зігріє
навіть недостойних і невартих. Адже Він на голгофському хресті змилосердився і простив розбійника,
що смирив і сокрушив своє серце перед Ним. Спаситель якраз і прийшов, аби «знайти та спасти,
що загинуло», і дає нам благодать не бути ворожи-

Корисні поради
Чи задумувався ти коли-небудь про те, що хтось
може проявити свою любов
через звичайнісінькі бутер
броди? І я теж про таке навіть не здогадувалась. Поки
не дізналася, що мій тоді ще
хлопець, а тепер уже чоловік (на той час студент медичного коледжу, без грошей) близько двох місяців їв
щодня самі лише бутерброди. І це тільки заради того,
аби накопичити достатньо
коштів і купити мені обручку.
Так, сімейне життя чогось таки коштує. Коли замислюєшся над цим, перше,
що приходить в голову, – фінанси. І насамперед це затрати на весілля. Адже в
наш час чи не кожна пара
на цю урочисту подію витрачає кругленьку суму. Але це
ніщо в порівнянні з подальшим вкладом (і матеріальна
складова тут чи не найменша) в подружні стосунки. Подобається це нам чи ні, але
родинний союз буде коштувати набагато більше, ніж
просто гроші. Він обійдеться
значно дорожче, ніж та сума,
яка тратиться на обручки,
святкову вечірку та медовий
місяць. Шлюб буде вартувати перш за все всього тебе. Чула, як один одружений
чоловік розмірковував над
тим, чи варто йому залишатися жити з дружиною: «Я не

місто на горі
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Практичне християнство

ми, ба навіть байдужими до тих, від кого відмовився світ і відвернулися рідні. Господь нас вчить, що
ми можемо стати «ближніми» для них, пам’ятаючи,
що й нас, колишніх грішників, Бог простив.
Моє заочне знайомство з тими, хто перебуває
за колючим дротом, розпочалося понад п’ять років
тому. Пам’ятаю, як написав першого листа одному
із засуджених на довічне ув’язнення у виправну колонію суворого режиму на Хмельниччині, відповідаючи на деякі духовні запитання. Тоді ще й гадки
не мав, що з цього розпочнеться справжнє тюремне служіння. Зараз на моєму робочому столі лежать цілі стоси листів від багатьох моїх підопічних
цього пенітенціарного закладу. Переписуючись з
ними, я ніколи не запитую, за який саме злочин відбувають покарання. Декотрі самі щиро зізнаються
у скоєних убивствах та не ймуть віри, що Бог може їх за це простити. Мені по-справжньому боляче,
що вони самі скалічили собі долі. Завжди хочеться
допомогти їм знайти вихід із скрутного становища,
в якому опинилися. Господь дає мудрість, що їм

порадити, як навчити звертатися до Нього і покладатись на Його милість. Адже шлях спасіння лише
один – шукати Бога і віддати себе в Його руки.
У результаті нашого листування та спілкування із засудженими до Бога навернулися 12 чоловік. Таким чином там утворилася християнська
євангельська громада Божих дітей. Уже двічі на
території сектору довічного ув’язнення у невеличкому басейні на подвір’ї колонії (його, до речі,
свого часу викопали та гарно оздобили самі засуджені) відбувався обряд водного хрещення. Це
було досить небуденно і зворушливо. Адже всіх
названих нами претендентів на участь у святому
дійстві приводять у наручниках. Тому процедура
переодягання у білий одяг доволі довга і хвилююча. Кожного засудженого по одному заводять в
маленьку камеру, знімають наручники, закривають камеру на замок. А як тільки чоловік одягається в біле, його знову беруть у наручники. (Та й
саме хрещення здійснюється у присутності багатьох охоронців, начальників та конвоїрів, що теж
додає дивовижі.) Колишнім запеклим злочинцям
у неглибокій водоймі доводиться ставати на коліна. І це також доволі промовисто та символічно –
як знак їхнього смирення та покори перед всемогутнім Богом.
Кожного разу, коли ми плануємо відвідати наших братів у в’язниці, організовується команда
служителів. До поїздок завжди готуємося ретельно: просимо всю церковну громаду молитися, збираємо одяг, взуття, медикаменти, продукти харчування, предмети особистої гігієни. Під час візитів
у тюрму проводимо повноцінні богослужіння – з
молитвами, духовними піснями та проповідями
Божого Слова. Також виділяємо час для індивідуального спілкування, особливо з тими, які прагнуть почути про Господа більше.
Ті нещасні й знедолені сердеги, що спіткнулись
у житті, давно стали для нас близькими. Дивимося на них не з осудом і ненавистю, а з любов’ю,
розуміючи, що ми покликані бути їм добрими й
милосердними самарянами. Тішимось, бо очі цих
людей сяють радістю від осмислення того, що їхні
гріхи прощені так само, як і гріхи біблійного розбійника на хресті. Коли усвідомлюєш зміни, які стаються з ними, не перестаєш славити Спасителя.
Адже це Його безмірна і безумовна любов змінює
серця як засуджених, так і багатьох віруючих, які з
великою відвагою, долаючи численні перешкоди,
несуть Добру Новину у в’язничні камери.
Ростислав БІЛОСЕВИЧ, м.Тернопіль

ШЛЮБ – С А МОЗРЕЧЕНН Я?

повинен бути з нею, якщо не
почуваюся щасливим». І хоч
багато людей міркують саме
таким чином, від цієї фрази
мене аж знудило. Яке чітке відображення тотального
егоїзму суспільства, в якому
ми живемо і де кожен вважає власне щастя головною
метою свого життя! Який

служіння, підтримка, допомога, співчуття, прощення,
це самозречення. І так весь
час. Якщо ж перед весіллям
запитати наречених, навіщо
вони одружуються, то більшість говоритимуть про бажання бути поруч з коханою
людиною, щоб почуватися
щасливими. А як же щодо

мовіддача у її великих і малих проявах: відмовитися від
останнього шматка пирога,
щоб ним насолодився інший;
прибрати на кухні після гамірних вихідних, навіть якщо це
найбільш ненависна робота;
попросити прощення, коли
тобі зробили боляче; віддати
свій час, хоча це тобі не зруч-

Любов довготерпить,
любов милосердствує,
не заздрить,
любов не величається,
не надимається,
не поводиться нечемно,
не шукає тільки свого,
не рветься до гніву,
не думає лихого,
не радіє з неправди,
але тішиться правдою,
усе зносить, вірить у все,
сподівається всього,
усе терпить!
Ніколи любов не перестає!

(Перше послання до коринтян 13:4-8)

приземлений і дріб’язковий
спосіб існування!
Якщо ти створюєш сім’ю,
поставивши за основну мету
такого союзу лише особисте благо, то будеш розчарований на цьому непростому
шляху. Адже йдеться про любов, а це те, що будеш віддавати знову і знову. Шлюб – це

щастя твоєї половинки?
Мене особисто дивує, коли хтось обирає розлучення
замість присвяти. Шлюб потребує самовідданості більше, ніж будь-які інші стосунки.
Перевірила правдивість цього твердження у наших відносинах з чоловіком. Справжня
любов за своєю суттю – са-

но; поділитися тим, що у тебе
в серці, коли хочеться замкнутися в собі; вислухати, коли
тобі хочеться лягти спати; відмовитися від своїх прав, аби
поступитися місцем; реагувати з любов’ю, коли тобі хочеться розгніватися; ставити
потреби і бажання своєї половинки вище від своїх влас-

них. Цей список можна було б
продовжувати, але він завжди
закінчується однією і тією ж
формулою: ти вище, ніж я, ми
вище, ніж я. Якщо ж поступливість і віддачу проявлятимуть
обоє, то кожен із подружжя
буде щасливим.
Сучасний світ зневажає
жертовну сторону шлюбу і
намагається зовсім прибрати її. Він учить нас робити те,
що нам здається правильним, і не погоджуватися ні на
що інше, прагнути до влади,
управління та власної вищості у відносинах. Нас обманюють, нав’язуючи думку про
те, що любов – це відчувати
щасливим себе. А коли цього
відчуття бракне, нас спонукають кидати все і не вкладати
більше у ці відносини.
Але все це неправильно!
Бо чим більше ми віддаємо,
тим краще нам. Справжня
любов не шукає свого, тому
вона завжди буде коштувати
тобі чогось. Вона буде вартувати твого серця, часу і грошей, твого комфорту, твоїх
прав і твоєї гордості. Вона
буде коштувати тобі «покласти своє життя» за життя
іншого. І тільки ті, хто вчиться вмирати для себе, стануть тими, хто відчуває силу
відродження – відродження
до справжньої любові, до
справжнього життя і до значимих стосунків.
За матеріалами
Дебри К. ФІЛЕТИ, США

місто на горі

www.mistonagori.com.ua

КРІ I ЗЬ
ЗАВІ I СУ
ПІ I ТЬМИ
вітанок мого життя був ясним і
С
райдужним. Тато з мамою працювали на керівних посадах, отож

вдома було все, чого душа забажає.
Радість від матеріальних статків затьмарювало єдине – брак часу у
батьків на нас, дітей. Можливо, саме
через це я змалечку робив лише так,
як мені хотілося. У п’ять років сам
собі ходив на річку, в десять почав
покурювати, у п’ятнадцять – «прижився» в знайомої дівчини з сусідньої області на правах «зятя на вихідні». Коли батьки вже намагалися
мене приструнювати, я так затято
відстоював свою свободу, що їм доводилося відступати.
Так-сяк закінчивши школу, подався до університету. Батько наполіг на
юридичному факультеті і допоміг зі
вступом. Вчитися не хотілося зовсім,
тому сесії замість мене здебільшого
доводилось «здавати» саме йому.
Мені ж у статусі студента більше до
вподоби були походеньки по барах
і ресторанах. Далі ще гірше. Десь
після третього курсу з товаришами
почали займатись значно «серйознішими» справами: вибиванням грошей, розбоєм, з’ясуванням стосунків
з іншими угрупуваннями, одне слово, бандитизмом. На той час я бачив
світ доволі спрощено: кожен зустрічний був якщо не ворогом, то жертвою. Щоб не опинятись в останній
категорії, займався спортом, аби мати відповідну фізичну форму. Десь
посеред усіх цих неспокійних буднів
незчувся, як у свої неповні двадцять
став батьком. Але сім’ї фактично не
було. Подружня вірність, відповідальність та інші моральні цінності
були для мене порожнім звуком. Як
і раніше, прагнув до свободи. А вона
вела мене кривими стежками.
Одного разу я брав участь у змаганнях з пауерліфтингу, де познайомився з двома веселими, цікавими
хлопцями. Дізнавшись, що вони наркомани, дружбу не припинив, нав
паки, намагався більше розпитати
про їхні відчуття. А їх вони описували майстерно. Я перейнявся тими
розповідями настільки, що ще до того, як почав, власне, колотися, все те
аж наснилось. Незабаром і реалізував ті свої сновидіння. Після першого уколу був другий, потім – третій,
і… покотився клубочок до прірви.
Але небезпеки я не помічав, навіть
гордився собою, що не такий, як усі.
Зупинитися захотілося аж через рік.
Та вже не зміг.
урман заслав усе, що було. Почалася затяжна депресія. Батьки дуже сварилися
між собою: тато намагався мене
опам’ятовувати, а мама весь час заступалася. Дружина, покинувши всі
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спроби зупинити мене, знайшла собі
іншого. Але сина залишила зі мною.
Щоб він не бачив, як ми варимо наркотик, я відправляв його на вулицю.
П’ятирічний Артемко плакав під вікнами і просився до мене. Це було
так боляче, що я чи не вперше почав
наполегливо шукати виходу зі свого
становища. Щоб змінити оточення і
розірвати стосунки з друзями-наркоманами (думав, допоможе), поїхав
аж до Португалії. Проте там нічого
не змінилося – одразу ж знайшлися спільники. Тож, спіймавши облизня, повернувся додому. А там шлях
уже проторований – далі в безпросвіток. Зневірившись зовсім, прийшов до висновку, що мушу покинути
цей світ. Вчинив чотири спроби самогубства. Різними способами. Але
щоразу мене рятували. Останній раз
вирішив кинутися з балкона (ми жили на п’ятому поверсі). У кульмінаційний момент, коли вже відштовхувався від перил, почув голос сина.
Це мене зупинило. Вибіг надвір і у
відчаї почав волати в нічну темінь.
Просто, без слів, з грудей виривався
лише крик. Прибіг зляканий батько.
Безпорадний, він теж почав кричати.
Потім, обнявшись, плакали…
дного вечора, ідучи вулицею,
дивився у небо. Звідти світив яскравий-яскравий місяць. Мені
подумалось: так усе в світі досконало створено, так гарно, лише я, нікчемний, не вписуюсь у цю бездоганну канву. На душі стало ще більш
тоскно. Звертаючись кудись у невідомість, промовив: «Я не знаю Тебе. Але якщо Ти є, врятуй мене!» Ця
коротка молитва розпачу, відправлена у нічне небо, обернулася візитом трьох молодих людей, які десь
через місяць постукали у мої двері.
І відразу ошелешили питанням: «Хочеш жити?» – «Хочу», – відповів я.
Оскільки це були мої давні знайомі, я запросив їх до кімнати. Те, що
почув від них, потрясло. Вони розказали про Ісуса Христа, реального Бога, Який прощає і спасає всіх,
навіть останнього грішника. «Як?!
Навіть мене? – не вірилось і хотілося чути це знову і знову. – Чому
я не знав цього раніше?! Що? Треба тільки помолитися?» Коли хлопці
пішли, я став у кутку кімнати на коліна і попросив Того, про Кого мені
щойно розповіли: «Господи, допоможи мені знову стати людиною!» З
тих пір я вже час від часу молився,
але колотися продовжував. Кілька
разів навіть у церкві був, та й туди
брав з собою шприц. Вколюся в туалеті, щоб ніхто не побачив, а потім
куняю в зібранні на задньому ряду.
Але стало совісно перед тими людьми, подумав якось: кого обманюю? І
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більше не ходив. Опустився зовсім.
Погас всякий інтерес до життя. Геть
збайдужів до того, як виглядаю, у що
одягнутий і коли останній раз мився.
Знайомі, які раніше поспішали першими подати руку, узрівши мене, переходили на інший бік дороги. Та й
до цього мені не було ніякого діла. У
голові пульсувала лише одна думка:
де взяти наркотик. Одне слово, перейшов у категорію «пропащий».
е знаю, до чого б я дійшов,
якби не той дивний день...
Почалось з того, що вранці знайшов
на дорозі телефон. Це була «жабка», річ доволі дорога тоді. Якби його продав, міг би цілий рік не думати,
де взяти грошей на «ширку». Та коли побачив молоду пару, що пильно
вдивлялася собі під ноги, сам спитав: «Ви не це шукаєте?» І віддав
їм телефон. Вони так палко дякували, що в мене, здавалось, виросли

том почув голос: «Візьми Біблію і починай читати!» Слухняно розгорнув
Святе Письмо на першій сторінці.
Коли дійшов до слів «І Бог на Свій
образ людину створив», серце
сповнилось невимовним почуттям
любові і благоговіння. З таким потужним потоком почуттів я вже не
міг впоратись і просто впав перед
Богом ниць…
Ранок наступного дня зустрів мене сонячним сяйвом. Але світло було не лише в кімнаті. Променіла і
моя душа. Бог показав мені, що вона вже інша. Ніби на підтвердження цього, я зауважив, що й гадки не
маю, аби вирушати на пошуки «дози». Натомість узяв Біблію і пішов
до вчорашніх приятелів-наркоманів
розповідати їм про Ісуса. Ввечері
ліг о 9-й, спав добре, проснувся бадьорий і енергійний. Жодної ломки!
Це немислимо після таких сильних

крила. Так і ходив весь день, піднесений думкою, що і я можу бути чимось корисний. Таким же втішеним
повернувся додому. А там сталося
і зовсім неймовірне. Посеред моєї
кімнати побачив щось на зразок величезної напівпрозорої кулі, покритої шаром грузької маси. В середині
неї хтось відчайдушно борсався, намагаючись вибратись назовні. З переляку я остовпів. А наступної миті
зрозумів, що то я сам. Закляк. Якось
опанувавши себе, намацав двері і
притьмом помчав до кімнати сестри.
Там плутано розповів їй про своє видіння. Знадобилося десь півгодини,
щоб вона мене заспокоїла і провела до мого ліжка. Але тільки-но вона вийшла, якась невидима сила
поклала мене на коліна і притиснула до підлоги. Я перестав відчувати власне тіло, жоден м’яз не слухався мене. Лише уривчасті вигуки
хаотично виривалися з глибин мого
єства: то «мамо!», то «міліція!», то
«армія!» А потім чітко почув слова,
які не забуду ніколи: «Всі армії світу
і весь ядерний запас не зрівняється
з тією силою, якою Я тебе тримаю».
Після цього, наче в кінохроніці з прискореними кадрами, промигтіло все
моє життя. Я бачив безліч своїх гріхів – малих і великих (гіркота розкаяння повергала мене в жах і сором).
Поміж них зрідка мелькали й світлі
епізоди, що іноді таки траплялися.
Вони були як ковтки свіжого повітря
в суцільній задусі моїх провин. Рап-

наркотиків і доз, які я приймав. Враз
стати вільним від ярма наркотичної
залежності! Легко і просто, не прикладаючи абсолютно ніяких зусиль,
ніби в казці, за помахом чарівної
палички. Та це відбулось наяву, реально. Слава всемогутньому Богові,
люблячому, милостивому і доброму!
того пам’ятного серпневого
дня минуло вже 14 років. За
цей час я міцно приліпився до Господа. Охрестився Святим Духом,
прийняв водне хрещення, закінчив
біблійний інститут. Творець подарував мені здібність писати пісні – і
слова, й музику. Отож служу Богові, прославляючи Його ім’я в зібранні, а також записую компакт-диски,
щоб славослів’я Господа ширилось
по всіх усюдах. У цій роботі завжди
поруч моя половинка – дружина
Мар’яна, яка привабила мене не лише вродою, а й смиренним, лагідним
серцем. Ростуть три красуні дочки.
Син Артем також живе з нами. Вся
наша сім’я перебуває під покровом
Небесного Отця, в лоні християнської церкви.
А там, поза межами її впливу, все
ще триває запекла війна за людські
душі. Світла сила добра бореться з
густою темрявою. Але ми завдяки чудесному втручанню Бога у наше життя – по цей бік барикад. Господь веде
нас дорогою правди та істини, надихаючи вірою і відкриваючи Своє Слово – потужну зброю проти всякого зла.
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В И С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

дзеркало
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Для душі
Відчуття приємної ваги та теплоти ковдри не дають тілу сміливості
покинути цей фантастичний інкубатор сну – власне ліжко. Очі вдивляються крізь прикрите тюлем вікно і
бачать насправді незбагненні шедеври Божої творчості: кожна гілка дерева, кожен листочок несуть
у собі печать геніальності Творця. І
навіть знов заплющені очі крізь тонкі повіки відчувають початок нового дня. А вуха... вуха дивовижним
чином сприймають найрізноманітнішу гаму пташиного співу. Це – як
сміх молодих дівчат, завжди приємний і ніколи не зрозумілий. Незрівнянна радість, втіха, блаженство – вся багата палітра приємних
відчуттів та переживань приходять
в здатності насолодитися маленькою частинкою Божого дива. Чую,
як уві сні дихає моя мама. І навіть
уявити не можу трепет материного
серця в спогляданні сну її дитини.
В суєті буденності й надуманої одноманітності ми інколи забуваємо,
що радість – усюди: у красі природи, в присутності дуже рідних тобі
людей, які люблять тебе всім серцем, у чисто прибраній квартирі, в
Божому милосерді, що подарував
нам здатність бачити красу навколо. Доброго ранку!
***
Повертаючись додому, втішався
теплом літнього вечора. Небо повсюди було перетягнуто хмарами. Несподівано я помітив місяць. Він наче зумисне знайшов роздерту хмару
і підглядав. А люди внизу жили своїм
буденним життям, своїми клопотами
і переживаннями. У більшості з них

не було часу глянути вгору. Тим часом місяць спостерігав. Кожен перед ним – як на долоні. Узрівши, що
його спіймали на гарячому, швидко-

бі Бог і Він точно бачить не лише наші вчинки – бачить наші серця.
***
Легкий, як вітер, спів пташок заполонив кожен закуток. Вмите сонце, піднімаючись вгору, своєю величчю розмалювало небокрай.
Вилилося жовтогарячою палітрою

швидко сховався за хмарою.
Звісно, я розумію, що місяць – це
ніщо інше, як супутник землі, який
насправді не має очей, а тільки розганяє нічну темряву. Але як чудово
приходить усвідомлення, що є на не-

на верхні поверхи сусіднього будинку, від цього нітрохи не втративши
сили своєї пишності та краси. Віконні шиби усім своїм єством слали велетенські сонячні зайчики, що були
переповнені бажанням вщипнути,
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кілька днів до нашого виїзду
погода зіпсувалася і прог
нозували грози та зливи.
Хтось навіть пропонував
перенести намічений захід
на пізніше, але більшість,
не тільки дорослі, а й діти,
почали напередодні молитись і вірили, що поїздка
буде вдалою. Тож сірого,
похмурого ранку команда
служителів і дітки (до ста
чоловік) таки виїхали з міста. Якось одразу й небо
просвітліло. Раділи, бо вже
півдня нас зігрівало ласкаве літнє сонечко, навкруги щебетали птахи, буяла
трава та шелестіли лис-

www.mistonagori.com.ua
Тел. +38(067)1005536

Е-mail: info@mistonagori.com.ua

місто на горі

www.mistonagori.com.ua

НАМИС ТИНКИ
НЕЗБАГНЕННОЇ
К РАС И

НЕ БІЙСЯ

Над головою гуркотить
грім, і чорне небо розрізають яскраві спалахи блискавок. Дощ ллє як із відра. А
мені пригадується випадок
у дитячому християнському таборі «Віра». Правда,
тепер назву змінили і табір
став стаціонарним, не так,
як тоді, коли такої змоги не
було і ми просто вивозили
дітей на природу (там молилися, співали пісні, грали
з дітьми в ігри, проводили
спортивні змагання, спілкувалися). Того разу планували поїхати до села Тартак,
що недалечко біля Жмеринки, у дубовий гайок. Та за

душi

точки величних дубів у нас
над головами. Краса!
Запланована програма
була настільки насиченою,
що вдивлятися у небо часу
не було зовсім. Раптом, набагато раніше, ніж передбачалося, за нами приїхали
автобуси. Друзі, що залишилися у Жмеринці, потім
розповіли, що вони переживали за дітей, бо все небо
заволокло грозовим свинцем, почав накрапати дощ,
який чимраз посилювався і
врешті перейшов у зливу.
І хоча, піднявшись на мансарду (десь рівень третього поверху), вони побачили,
що в затягнутому густими хмарами небі над тим
місцем, де розташувався
наш табір, ще залишається блакитне віконечко, все
ж, остерігаючись, що скоро
і воно зникне, попросили водіїв поїхати за дітьми.
Але швидко оповістити дітей про терміновий
від’їзд було неможливо.
Адже саме в цей час йшла
загальнотабірна гра «Пілігрим» (у нас світило яскраве сонце, і дощем навіть не
пахло). Її учасники розпорошилися по всьому гаю: дорослі – на ігрових станціях,
а діти обходили ті станції
і, пригадуючи біблійні істини, історії та вірші, виконували поставлені їм завдання. Отож щоб зібрати усіх,
потрібно було чимало часу
та зусиль. До того ж гра
була у самому розпалі. Кожна команда, безумовно, хотіла дійти до наміченої цілі

зачепити хоч когось. Мої очі й вуха
спросоння зуміли вирвати маленький шматочок цнотливої краси ще
сплячого міста. Але то була лише
мить. Сон переміг. Коли знов прокинувся, мене зустрів звичний ранок
гамірного міста. Він був уже іншим.
Це вже не була маленька грайлива
дівчинка. Метаморфоза природи з
неї намалювала зрілу пані – горду
й непідступну, хоча й не менш вродливу. Як шкода, що, скільки б не
прикладав зусиль, мить не зупинити. Звісно, доля ще подарує тисячі
щасливих моментів, але оцей втрачений назавжди. Тому хочеться берегти кожну секунду життя, радіючи його красі. Попереду ще стільки
всього цікавого. Не проспати б найдорогоціннішого, що може приготувати лише Бог.
***
Помічаю, що хтось ніби навмисне підсунув мені те, від чого звичайна людина не здатна відірвати свій
погляд. Це не випадковість і навіть
не витівки молодого вітру. Не може такого бути, щоб хмари у мовби
нашвидкуруч заметеному небі так
сильно виявляли настрій усієї природи. Цей невидимо-видимий образ
нагадує мені щось воістину живе.
Живе настільки, що видно, як воно
дихає. Дихає не саме собою, а Тим,
Хто усе це створив. Не зазирнувши
за куліси природи, майже нереально в достатній мірі насолодитися її
граційним щоденним преображенням. Я захоплююся, й водночас мені
страшно, уява клякне, і серце тремтить перед Творцем, коли я, наче
спраглий пілігрим, роблю ковток цієї
неосяжної краси та величі.
Юрій ПРИТИКА, м.Тернопіль

і перемогти. А отримавши
наказ іти до автобусів, діти могли подумати, що це
якийсь підступний план координатора, аби відволікти їх від гри.
Та з боку Жмеринки й
справді насувалась чорна
грозова хмара. Вона вже закрила собою півнеба і швидко рухалась, гнана віт
ром, у наш бік. Моє серце
схвильовано застукотіло
(несла безпосередню відповідальність за безпеку
дітей), і з вуст злетіла молитва віри, адже діти були
не захищені навіть від невеличкого дощу. У нас була лише одна палатка, в
якій могло вміститися щонайбільше 20 чоловік. Тому
просила захисту в Господа.
Cтояла на краю дубового
гаю, лицем до страхітливої
хмари, перед дорогою, на
якій застигли в очікуванні
автобуси. За моєю спиною
безтурботно гралися діти.
А спереду мене поле вдалині зливалося з темним
небом. Розкати грому бахкали вже над нами. Щільна стіна дощу безупинною
зливою неслася полем, а
моя молитва звучала ще
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Нам пишуть
більш палко... І сталося чудо! Дощова завіса раптом
обірвалася, зупинившись по
той бік дороги. ЇЇ можна було не тільки бачити – якби
комусь захотілося перейти
ту дорогу, то й змокнути
до нитки. Загуркотіло ще
і ще. Подув вітер, і хмара
боком стала обходити наш
дубовий гай. Прокотилася
над сусіднім селом, а поміж
дубів не впала навіть найменша крапля. Ми торжес
твували і славили Бога,
безмежно щасливі, що Він
почув нас і нам вдалось виконати усю заплановану
програму. Додому повернулися лише ввечері, піднесені
та радісні. Тоді вкотре переконалися, що Господь любить нас і відповідає на наші щирі молитви.
Людям властиво боятися грози та ховатися від
злив. Але якщо довіритись
Богові, то надійний захист
від стихій природи нам забезпечений. Бо Він наказує
вітрам, бурям та водам, і
вони слухаються!
Людмила ДОРОЩУК,
м.Жмеринка
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