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

«Не може сховатися місто, 
що стоїть на верховині гори»
(Євангеліє від Матвія 5:14)
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ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

МIСТО НА ГОРІ

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

Спасіння в ІсусіІгор КРОЩУК, м.Горохів 
Фраза «Хто не з нами, той 

проти нас», мабуть, знайо-
ма усім. Особливо популяр-
ною вона була в перші роки 
радянської влади та вжива-
лась як застереження або й 
погроза тим, хто займав ней-
тральну позицію, а отже, мав 
сумніви щодо політики партії. 
Та й тепер ці слова застосо-
вують переважно з такими ж 
намірами: коли хочуть бачити 
чітку визначеність або схили-
ти на свій бік, підкреслити не-
допустимість будь-якої іншої 
точки зору.

Насправді ж цим словам, 
які в наші часи стали таки-
ми поширеними, вже понад 
дві тисячі років, і належать 
вони Ісусу Христу. «Хто не 
зі Мною, той проти Мене» – 
учив Господь народ, вказую-
чи на певну закономірність: 
той, хто не з Ним, може бути 
абсолютно з будь-ким іншим, 
і в такому разі він, зрозуміло, 
проти Нього. Але й займати 
якесь нібито проміжне, не-
визначене становище – це 
також бути проти Нього. Бо 
якщо ти не прихильник  Ісуса 
Христа, то автоматично пере-
буваєш у протидії до Нього. У 
світі існують дві духовні про-
тилежні сили, два царства. І 
якщо ти не з Господом, то не 
сам по собі, а з тим, хто про-

кавством його» (Псалом 18: 
26-27). На перший погляд, у 
вказаному тексті є якась не-
узгодженість, неточність, не-
домовленість, і можна зро-
зуміти так, що з лукавим Бог 
поводиться лукаво, бо він 
того, мовляв, заслуговує. Але 
насправді лукавство Богу не 
властиве. Воно є в природі 
сатани, а людина завжди по-
жинає те, що сіє. 

У Бога немає подвійних 
стандартів. Він є безсторон-
нім, справедливим, чистим 
та чесним стосовно всіх лю-

Преподобний Пол Форд під-
німався схилом пагорба і захо-
див до лісу, сподіваючись, що 
тиха краса Божої природи вга-
мує неспокій душі, спричине-
ний синами людськими. Його 
боліло, що справи в парафії з 
кожним місяцем йшли дедалі 
гірше. Дійшло до того, що де 
оком не кинь – самі скандали, 
заздрощі та чвари. Він переко-
нував, благав, звинувачував, 
картав, ігнорував, зрештою, 
палко і з надією молився. Але 
сьогодні він змушений був ви-
знати, що усі його зусилля зве-
лися нанівець. Церковний хор 
розділився. Стався заколот у 
Християнському допомоговому 
товарист ві. Останньою крап-
лею була звістка про відстав-
ку двох учителів та настоятеля 
недільної школи, і тому висна-
жений священик рушив до лісу, 
щоб там у тиші помолитися й 
подумати.

Під зеленим склепінням де-
рев преподобний Пол Форд 
усвідомив, що треба вживати 
негайних заходів. Уся робота 
церкви завмерла. Дедалі мен-
ше прихожан відвідувало недільні 
служби, щоденні молитви, місіонер-
ські чаювання і навіть вечері та збори. 
Тому преподобний Пол Форд чудово 

розумів, що він, церква, містечко, усе 
християнство потерпає й потерпати-
ме ще більше, якщо...

Потрібно терміново щось робити. 

Але що? Священик витяг з ки-
шені нотатки та голосно, з по-
чуттям почав читати: «Горе 
ж вам, книжники та фарисеї, 
лицеміри, що перед людьми 
зачиняєте Царство Небесне, 
бо й самі ви не входите, ані 
тих, хто хоче ввійти, увійти 
не пускаєте!» Це було гірке 
картання. У зелених навах лісу 
проникливий глибокий голос 
священика лунав нищівно. На-
віть птахи та білки притихли з 
остраху. Священик уявив собі, 
як ці слова прозвучать у не-
ділю, коли він у благоговійній 
тиші виголосить казання до 
своїх парафіян.

І він молився. Палко бла-
гав Бога про допомогу й під-
кріплення. Він прагнув, щиро 
просив допомогти йому в цей 
критичний час зробити єдиний 
вірний крок. Але що то за крок? 
Священик повільно згорнув но-
татки й сховав їх назад до ки-
шені. Тоді зітхнув, наче застог-
нав, кинувся до підніжжя дере-
ва й затулив обличчя руками. 

Там його знайшла Поллі-
анна, повертаючись додому. 

Скрикнувши, вона кинулася до нього:
– Містере Форде! Ви нічого собі не 

поламали? Ноги цілі?
Священик опустив руки й підвів го-

ти Нього, – дияволом.
Тому словами «Хто не 

зі Мною, той проти Мене» 
Ісус Христос визначає наше 
місцезнаходження відносно 
Бога, а також несприйняття 
Ним подвійних стандартів, 
двоякого та сумнівного відно-
шення до Нього, що є ознака-
ми невір’я. Природі Господа 
притаманні об’єктивність та 
неупередженість: «Із спра-
ведливим Ти поводишся 
справедливо, із чесним – по-
чесному, із чистим поводиш-
ся чисто, а з лукавим – за лу-

дей та за будь-яких обставин 
їхнього життя. Закономірно, 
що цього Небесний Отець 
чекає і від нас. Апостол Яків 
у своєму посланні пише: «З 
тих самих уст виходить 
благословення і прокляття. 
Брати мої, цього не повинно 
бути! Хіба з одного джерела 
тече солодка і гірка вода? 
Чи може смоківниця, брати 
мої, родити маслини або ви-
ноградина – смокви?» При-
кладом для нас тут можуть 
послужити явища природи, 
в яких немає протиріч: вода 
тече лише в одному напрям-
ку, яблуко завжди падає вниз, 
сонце постійно сходить з од-
нієї сторони, а заходить в 
іншу. Чому ж з людиною не 
так? Бо вона порушила Божі 
принципи і продовжує це ро-
бити. Тож нам належить на-
бувати у все більшій мірі при-
родних рис, характерних пер-
шим людям, що були ство-

Початок, продовження на с.2

МАС ЛИНИ?

Елеанор ПОРТЕР
(Уривок)

лову. Він спробував усміхнутися.
– Ні, люба... Не турбуйся! Я прос-

то... відпочиваю.
– О! – зітхнула Полліанна, трохи 

відступивши. – Тоді гаразд.
– Так, у мене все гаразд. 
Останні слова він вимовив дуже 

тихо, однак Полліанна почула. Щось 
змінилось у її обличчі. Очі засвітили-
ся ніжністю співчуття.

– Я вас розумію... Вас щось дуже 
непокоїть. Татко теж так говорив, коли 
його щось непокоїло. Напевне, так бу-
ває у всіх священиків. Бо від них ба-
гато залежить... 

Преподобний Пол Форд звів на дів-
чинку здивовані очі.

– Твій батько був священиком, Пол-
ліанно?

– Так, сер. А ви хіба не знали? Мені 
здавалося, що це вже знають усі. Він 
одружився із сестрою тітоньки Поллі, 
і вона стала моєю мамою.

– О, так, тепер зрозуміло. Я тут від-
недавна, а тому не знаю всіх родин-
них історій.

Запала тривала тиша. Священик і 
далі сидів біля підніжжя дуба та спо-
глядав листочок, що лежав непода-
лік на землі. Він був зжовклий і мерт-
вий. Полліанна з жалем дивилася на 
священика.

– Сьогодні гарний день, – почала 
вона з надією.

рені за образом та подобою 
Божою, жити і діяти згідно з 
тими правилами та закона-
ми, які з самого початку були 
Ним впроваджені. 

Відносно християнського 
відокремлення та чіткості по-
глядів пише і апостол Павло: 
«…що спільного між правед-
ністю та беззаконням? Або 
що спільного між світлом і 
темрявою?» Нічого. Отже, 
неможливо одночасно бути 
там і тут. А середини просто 
не існує. І свідченням того, 
на чиєму боці ми перебуває-
мо, є наші вчинки. Вони ж, у 
свою чергу, витікають з того 
джерела, з якого ми п’ємо. 
Тому важливо задуматись 
і визначитись з джерелом. 
Якщо відчуваємо гіркість, не-
гайно покинути з нього пити. 
Натомість припасти до води 
солодкої. 

НА СМОКОВНИЦІ – 
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Трагічні події, що відбу-
ваються в Україні, призво-
дять до того, що багато спів-
вітчизників живуть у паніці і 
бояться майбутнього. Люди 
хвилюються, що ж буде далі. 
Хочу кожного підбадьорити і 
поділитися своєю вірою: Бог 
пощадить і підніме Україну. Я 
вірю, що найближчим часом 
вона не тільки вибереться з 
усіх бід та проблем, а й ста-
не однією з найвпливовіших і 
найбільш успішних країн сві-
ту. Моя впевненість у цьому 
базується на вагомих аргу-
ментах. Світ, у якому ми жи-
вемо, підчиняється духов-
ним законам, встановленим 
Богом. І народи, які шанують 
Творця, пожинають Його бла-
гословення, а народи, які від-
вертаються від Нього, пожи-
нають прокляття. Я маю при-
наймні десять фактів того, що 
Україна належить до першої 
категорії, тобто тих, які Бога 
визнають.

За літописцем Нестором, 
майже дві тисячі років тому 

біблійний апостол Андрій 
Первозванний відвідав Укра-
їну і сказав пророцтво: «Ба-
чите ці гори? На них засяє 
благодать Божа, і тут буде 
місто, в якому Господь по-
ставить багато церков». І під-
нявся він на ті гори, і благо-
словив їх, і помолився Богу... 
Там пізніше з’явився Київ. 
Через тисячу літ після того, 
у 988 році, київський князь 
Володимир Великий хрес-
тив киян у Дніпрі. Багато хто 
помилково думає, що Воло-
димир прийняв православ’я, 
але це не так. У 988 році 
християнська церква ще 
була єдина. Великий розкол, 
внаслідок якого утворилися 
Католицька і Православна 
церкви, стався 1054 року, 
через 60 років після хрещен-
ня Русі. Так що Україна є ко-
лискою християнства серед 
слов’ян. І впродовж століть 
залишається епіцентром 
пробудження у Східній Єв-
ропі. Зародження перших 
євангельсько-баптистських 

громад почалося в другій по-
ловині 19 століття у Херсон-
ській губернії. Ядром велико-
го п’ятидесятницького руху 
в двадцятих роках минулого 
століття стали Волинь і Оде-
са. А центром харизматично-
го пробудження дев’яностих, 
безперечно, був Київ.

Українським законодав-
ством не обмежується сво-
бода віросповідання. В кра-
їні вільно здійснюється дер-
жавна реєстрація релігійних 
громад, дозволяється про-
ведення зібрань на будь-
якому місці, розповсюджен-
ня християнської літератури, 
проповідь Євангелія. Зі всіх 
країн Східної Європи в Укра-
їні найбільша концентрація 
євангельських храмів на один 
квад ратний кілометр. В кож-
ному населеному пункті є не 
один дім, де люди збирають-
ся для молитви. В уряді та на 
різних рівнях влади працює 
багато віруючих людей, які 
сповідують християнство. Та-
кого немає в жодній державі 

колишнього Союзу. Чим біль-
ше таких людей при можно-
владцях, тим більше благо-
словень має народ. Як багата 
Україна родючими чорнозе-
мами, так щедра і духовним 
надбанням. Аж настільки, що 
посилає зі своєї землі на мі-
сію в ближнє і дальнє зару-
біжжя багато пасторів і єван-
гелістів... Всі ці історичні, по-
літичні, соціальні складові є 
суттєвими для Бога.

Та особлива причина, чому 
Він спасає і милує землю, – 
праведники (ті, хто повірив 
у Господа Ісуса Христа). А 
в Україні таких значний від-
соток, зокрема в західних та 
центральних областях. Там 
багато сіл, де більша полови-
на мешканців є членами по-
місних євангельських церков. 
У неділю вулиці в тих селах 
пустіють, бо всі люди збира-
ються у Храмі або Домі мо-
литви. За кількістю віруючих 
наша країна стоїть на друго-
му місці в Європі і лідирує на 
пострадянському просторі. А 
Бог ще Аврааму сказав: якщо 
знайду хоча б 10 праведників, 
то помилую місто. Тож чим 
більше праведників в країні, 
тим більше у неї шансів бути 
благословенною! 

Вагомим і промовистим 
також є той факт, що Україна 
позбулася комуністичних ідо-
лів, яких боготворили понад 
сімдесят років. Якраз одна із 
причин, чому сьогодні дия-
вол атакує Україну, вважаю, 
те, що ті боввани як уособ-
лення безбожного режиму 
знищені на офіційному рів-
ні – через прийняття закону 
про декомунізацію. Аналогіч-
на ситуація описана в Ста-
рому Заповіті: як тільки цар 

БОГ ПІДНІМЕ УКРАЇНУ

Іудеї Єзекія (VIII ст. до н.е.) 
зруйнував місця для жерт-
воприношень божкам, роз-
трощив самих істуканів, яким 
поклонялись люди, проти 
нього відразу виступив вій-
ною цар Ассирії...

Вирішальний же аргумент 
для благословення, на мою 
думку, той, що в Україні під-
носиться до Бога сила-силен-
на молитов. А молитва, як 
відомо, рухає Божою рукою. 
Багатомісячні безперервні 
ланцюгові пости, коли віру-
ючі різних церков змінюють 
одні одних, служіння військо-
вих капеланів безпосеред-
ньо на лінії фронту, зачатки 
єдності всіх християнських 
деномінацій і як апогей – На-
ціональний День молитви за 
Україну. Один з найбільших 
критих залів Києва вже вдру-
ге заповнюється представни-
ками різних конфесій і цер-
ков (вісім тисяч чоловік!), які 
збираються для спільної мо-
литви за Україну. Це рідкісне 
у світі явище, щоб баптисти, 
п’ятидесятники, харизма-
ти, православні та католики, 
 іудеї і навіть мусульмани не 
тільки сиділи в одному залі, 
а й разом молилися.

З реальної біблійної історії 
виходу ізраїльтян з єгипет-
ського рабства знаємо: чим 
гірша ситуація, тим ближче 
визволення, чим сильніше 
ворог піднімається, тим біль-
ше буде Боже диво! Тому геть 
усякі негативні прогнози про 
Україну! Слухаймо те велике 
і благодатне, що каже Біблія. 
А також продовжуймо старан-
но молитися за нашу країну, 
і ми обов’язково побачимо 
перемогу!
Роман САВОЧКА, Портленд,США

Пастор не відповів. Тоді раптом 
підвів погляд.

– Що? Авжеж, сьогодні справді гар-
ний день.

– І зовсім не холодно, як це часто 
буває у жовтні, – ще з більшою на дією 
підхопила Полліанна.

Та священик мовчав, і вона спробу-
вала змінити тему розмови.

– А вам подобається бути свяще-
ником?

Преподобний Пол Форд відразу 
зреагував:

– Чи подобається?.. Що за химерне 
запитання? Чому ти питаєш, люба?

– Просто... у вас був такий вигляд... 
Ви нагадали мені татка. Він теж іноді 
бував таким.

– Справді? – ввічливо сказав свя-
щеник, не відриваючи очей від сухо-
го листя.

– Так, і тоді я завжди його запиту-
вала, чи радіє він з того, що він свя-
щеник.

Пастор, сидячи під деревом, сумо-
вито всміхнувся.

– І що ж він тобі відповідав?
– Він завжди казав, що радий, і при 

цьому частенько додавав, що й на 
мить не лишився б пастором, якби в 
Біблії не було стільки радісних текстів.

– Яких текстів? – преподобний 
Пол Форд нарешті відірвав погляд 
від листя і втупився у сяюче личко 
Полліанни. 

– Їх татко так назвав, – засміялася 
вона. Бо вони всі починаються зі слів 
«Втішайтеся, Господь з вами», «Зве-
селяйтеся», «Радійте» тощо. Якось 
він полічив усі такі тексти. Вийшло 
вісімсот.

– Вісімсот?
– Так, і всі вони закликають радіти 

й звеселятися. Тому тато й назвав 
їх «радісними».

Продовження, початок на с.1

– О! – на обличчі священика 
з’явився дивний вираз. Його погляд 
мимоволі зупинився на нотатках, які 
він тримав у руках... «Горе ж вам, 
книжники та фарисеї, лицеміри...»

– То твій тато любив «радісні тексти»?
– Атож, – ствердно кивнула Пол-

ліанна. – Він казав, що в той день, 
коли йому спало на думку полічити 
«радісні тексти», він одразу відчув 
полегшення. Він сказав, що коли Бог 
задав собі клопоту вісімсот разів за-
кликати нас радіти й звеселятися, 
то, напевне, Він дуже хотів, аби ми 
це робили. І тато казав, що йому ста-
ло соромно, що він так мало радів. 
Згодом ці тексти дуже допомагали 
татові. Саме вони наштовхнули його 
на думку про гру в радість. Це коли 
в будь-якій ситуації знаходиш щось 
таке, з чого можна порадіти. І Поллі-
анна розповіла про гру, про тата, про 

життя в старому будинку, бо все це ці-
кавило пастора. Невдовзі Полліанна 
і священик спустилися вниз. Дівчина 
променилася. Біля підніжжя пагорба 
їхні дороги розійшлися, і далі кожен 
з них пішов сам.

Увечері у своєму кабінеті преподоб-
ний Пол Форд поринув у роздуми. В 
уяві він перенісся до західного містеч-
ка, де жив бідний, хворий, заклопота-
ний, самотній місіонер, який, незва-
жаючи на всі проблеми, мав бажання 
рахувати в Біблії, скільки разів його 
Господь і Владар звернувся до нього 
зі словами «радій і звеселяйся».

Відтак, глибоко зітхнувши, пре-
подобний Пол Форд повернувся до 
дійс ності й поправив аркуші паперу 
під рукою: «Горе ж вам, книжники та 
фарисеї, лицеміри...», потім нетерп-
ляче відкинув їх і взяв часопис, який 
дружина доперва лишила на столі. 

Полліанна
Він байдуже гортав сторінки, доки 
одна стаття не привернула його ува-
гу. Пастор почав читати.

«Якось по обіді батько дізнався, що 
його син Том відмовився зранку нано-
сити матері дров у ящик. Він покликав 
свого сина і сказав йому: 

– Томе, я переконаний, що ти з ра-
дістю підеш і принесеш мамі дрова.

І Том, не промовивши ні слова, пі-
шов. Чому? Бо батько ясно дав йому 
зрозуміти, що чекає від нього належ-
них учинків. Якби ж він сказав: «Томе, 
я випадково почув, що ти вранці ска-
зав матері, й мені соромно за тебе, 
негайно йди та принеси дрова», будь-
те певні, що в цьому випадку ящик і 
досі був би порожній.

Людям потрібне заохочення. Їхню 
природну міцність треба підсилювати, 
а не послаблювати... Не треба гудити 
людей за їхні вади – радше вкажіть їм 
на їхні чесноти. Спробуйте відволікти 
їх від поганих звичок. Покажіть їм їхні 
переваги, справжнє єство, що здатне 
зважуватись, робити й перемагати! 
Приваблює людина позитивна, яка 
дає надію, випромінює світло. Якщо 
ви шукаєте погане, чекаєте на це, то 
ви його знайдете. Але якщо знаєте, 
що знайдете добро, – матимете його. 
Скажіть сину, що ви впевнені, що він 
з радістю наповнить ящик, і ви поба-
чите, як з’явиться жвавість, готовність 
і зацікавленість!»

Чоловік узяв своє старе казання, 
подер його і кинув на підлогу.

Наступної неділі проповідь препо-
добного Пола Форда стала справж-
ньою сурмою, що викликала усе кра-
ще в тих, хто її чув. А починалася 
вона одним із восьмисот сонячних 
«радісних текстів», підказаних Пол-
ліанною: «Веселітесь у Господі, і 
тіш теся, праведні, і співайте із ра-
дістю, всі щиросерді!»
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

Колись, ще будучи співробітником 
карного розшуку, я думав, що вико-
ную велику місію очищення суспіль-
ства від негідників, які заважають 
жити нормальним людям. Контин-
гент, з яким доводилось мати спра-
ву, за людей не вважав. Сам я ви-
йшов з інтелігенції, з родини кому-

ністів-атеїстів, де більшість (вчителі 
і лікарі) досяг ли високих звань і по-
сад. Природно, що в такій сім’ї про 
Божественне начало людини мови 
бути не могло, всі свято вірили Дар-
віну. Метаморфози у свідомості моїх 
рідних і близьких почали відбуватися 
завдяки... нещастю. Важка хвороба 
зненацька вклала на лікарняне ліж-
ко батька. Спішно провели складну 
операцію, що тривала понад шість го-
дин. Хірург, вийшовши з операційної, 
сказав мамі, що зробив усе, що міг, 
а далі – хіба що молитися. Оскільки 
вона цього не вміла робити, то прос-
то приходила і сиділа біля дверей па-
лати, вичікуючи хвильку, коли зможе 
побачити чоловіка. На шостий день 
їй запропонували забрати батька, як 
безнадійного, додому. 

Того дня, коли мама, зовсім розгуб-
лена і заплакана, повернулася з лі-
карні, наша сусідка (вона мала свою 
корову, так що частенько заносила 
нам молоко, сир, сметану і завжди 
казала: візьміть в ім’я Ісуса Христа – 
жінка була віруюча) саме йшла на 
вечірню молитву і заглянула, аби до-
відатись про батька. «Він уже прак-
тично на тому світі. Готуємось до по-
хорону», – сповістила їй мати. Ма-
буть, приреченість цих слів побудила 
гостю сказати більше, ніж завжди: «Є 
Той, Хто хворих зцілює і мертвих під-
німає!» Але її віра викликала в мами 
тільки обурення: «Знала, що віруючі 
ненормальні, але ж не до такої міри! 
Ви знущаєтесь?! Ідіть уже!» Сусідка 
пішла. Пізніше нам розказувала, як, 
прийшовши на зібрання, розповіла 
про нашу проблему і про те, як запев-
нила маму у Божій всемогутності. Як 
брати і сестри підтримали її і довго 
молилися за те, щоби Господь утішив 
нашу сім’ю. Коли вранці наступного 
дня мама з іншими родичами приїха-
ла за батьком, лікар схвильовано по-
відомив, що хворий прийшов до тями 
і непогано почувається.  

Безпосереднім свідком описаних 
подій я не був, бо на той час служив 
у армії. Про все дізнався, коли повер-
нувся додому. Тато саме готувався 
до водного хрещення. Їхня розповідь 
про чудесне зцілення і навернення 
до Бога викликала в мене зовсім не 
таку, як вони очікували, реакцію. Я ви-
рішив, що вони обоє з’їхали з глузду, 
і заявив, що більше не хочу їх знати. 
Мама плакала, а я, грюкнувши две-
рима, на багато років покинув бать-
ківську домівку. 

Захотілось відвідати рідних, аж 
коли отримав звання офіцера міліції 
та гідну посаду, придбав житло і авто-

мобіль. Окрилений власним успіхом, 
я міцно обняв батьків і навіть поцілу-
вав. З гордістю розповідав про свої 
досягнення. Вислухавши мене, мама 
почала говорити, що всі ці здобутки 
скороминущі, як усе земне, що вічний 
лише Ісус. І сказала, що варто було б 
сходити на зібрання, аби подякувати 
Господу за все, що Він мені дав. Та 
мамині настанови лише роздратува-
ли мене. За якусь годину я обізвав 
своїх батьків ненормальними, довів-
ши їх до сліз, сів у машину і поїхав. 

І знову впродовж багатьох років до 
батьківського дому не повертався. 
Але коли дізнався про горе, що вдруге 
навідалось до нашої хати, не гаяв ні 
хвилини. Мама фактично помирала. 
Побачивши її, я жахнувся. Виявляєть-
ся, вже три місяці вона не вставала 
з ліжка і більш як два тижні не могла 
ні їсти, ні пити. Я страшенно розсер-
дився на тата за те, що він сам нічо-
го не робив і мене раніше не повідо-
мив. Батько оправдовувався: «Мама 
каже, що все в руках Божих. Якщо є 
Його воля, то Він врятує її. Якщо ж ні, 
то вона піде додому – на небеса. Їй 

важко переносити конфлікти з вами, 
синами». Я пішов до мами, впав біля 
ліжка на коліна і заридав: «Усе, що хо-
чеш, зроблю, лише не вмирай!» Вона 
прошепотіла: «Іди до Ісуса!» Вперше 
я, здається, почув ці слова. Здивова-
ний, вийшов надвір. Глянув у ту да-
леку зоряну безодню і несподівано 
для себе самого подумки звернувся 
до Бога: «Якщо Ти справді є, то зро-
би щось, аби мама жила!»  

Наступного дня привіз до мами 
двох найкращих лікарів. Після огля-
ду вони поставили крапку на її житті: 
«Їй залишилося не більше тижня». 
Але Ісус поставив кому – мама й досі 
жива! Це дивовижне зцілення приве-
ло до Господа, мабуть, усю нашу ро-
дину і багатьох наших знайомих, які 
на свої очі побачили чудо. Першим 
увірував дідусь, затятий комуніст. За 
ним – бабуся і три її сестри. Далі – 
інші, в тому числі мій молодший брат. 
З ним взагалі окрема історія.

Жора ріс шибеником. Через його 
витівки кілька разів мене навіть ви-
кликали до відділку. Аби уберегти 

брата від більших неприємностей, 
посприяв, щоб його забрали в армію 
(сподівався, що там нарозумиться). 
Та, демобілізувавшись, він став по-
водити себе ще гірше. Розуміючи, що 
з таким життям Жора може потрапи-
ти за ґрати, а заодно і заплямувати 
мою репутацію, намагався напоуми-
ти його. Однак всі мої бесіди були 
марними. Допомогла одна дівчина. 
Вона дуже сподобалась братові, але 
дала згоду зустрічатися з ним лише за 
умови, що він піде до церкви, бо вона 
була віруючою. Брат погодився – по-
каявся і прийняв водне хрещення. Ві-
таючи його з цією подією, я радів, що 
позбувся, нарешті, проблеми. 

Але сам ставати на Божу дорогу 
я не поспішав. Бачив перед собою 
лише реальні, земні цілі. Мама ж при 
кожній зустрічі нагадувала про дану їй 
обіцянку. Та я відказував, що покаюсь 
у старості, а поки молодий – ще по-
живу. «Ой, поквапся, синку», – засте-
регла одного разу вона і наче у воду 
дивилася. Того ж таки дня я зрозумів, 
наскільки непевне наше життя. По-
вертаючись від батьків, я потрапив 

машиною під поїзд. То була страшна 
аварія – моє авто ремонту не підля-
гало. Але я дивом залишився неушко-
дженим. Тепер розумію, що тоді мене 
врятував Бог. Мабуть, завдяки бать-
ківським молитвам, які впродовж два-
надцяти років линули до небес і про-
кладали для мене стежину у вічність. 
Та чим ближче я підходив до неї, тим 
жорстокішим ставало моє серце, тим 
запекліше я опирався і тим стрімкіше 
розвивалися події.

У 2002 році я одружився. Батьки і 
брат з дружиною на моє весілля не 
прийшли, бо «там, де воно відбува-
лося, Ісуса не було». Я настільки об-
разився, що не хотів їх навіть бачити. 
Тож коли наступного дня рідні завіта-
ли з поздоровленнями, їх приймала 
дружина. Після першого знайомства 
і пригощання вона якось дуже легко 
погодилась з маминою пропозицією 
піти всім разом до церкви на вечірню 
молитву (хоча до того про Бога не зна-
ла зовсім нічого). Я, звісно, також зму-
шений був іти, хоча був дуже роздра-
тований, вважав, що батьки безце-

ремонно втручаються у моє сімейне 
життя. Тому в черговий раз нагримав 
на них. Ще більше злився через те, 
що дружині сподобалось ходити до 
церкви. Через якийсь тиждень вона 
заявила, що нам потрібно змінюва-
тись відповідно до того, як там учать. 
Цього я вже не міг витримати і заявив: 
«Більше я туди – ні ногою. І тобі за-
бороняю!» Дружина лиш заплакала.

Вирішальна битва добра і зла в 
мені відбулася 1 січня 2003 року. У 
нас знову зібралася вся родина. Си-
діли і спілкувалися аж до вечора. Від-
так мама трохи несміливо попросила 
мене подякувати Богу за все, що маю,  
піти на молитву. Та я наче сказився: 
почав обзивати батьків, виганяти їх 
з хати, маму навіть штовхнув, і вона 
боляче вдарилась об шафу. Вечір був 
зіпсований, як і відносини з рідними. 
Але ситуацію врятувала моя мудра 
дружина, яка лагідними умовляння-
ми витягла з мене обіцянку послуха-
тись мами. 

Так вийшло, що в церкві ми з дру-
жиною опинилися біля самої стіни, а 
прохід був запруджений людьми, які 
прийшли пізніше. Я все оглядався 
дов кола і не міг збагнути, що весь цей 
народ тут робить – свято ж, Новий рік! 
Поки метикував, як вислизнути на-
двір, всі стали навколішки і моляться: 
хтось плаче, хтось слова незрозумі-
лі бурмоче, а хтось вголос славить 
Бога. Якесь безумство! «Встань і ви-
ходь звідси, поки ще сам з глузду не 
з’їхав», – стрельнуло в голові. «Але 
як вийти, якщо ряди вузькі, а в них – 
люди на колінах? Піду, коли всі вста-
нуть і співати почнуть», – думаю. І бі-
гом куртку одягаю, щоб скоріше втек-
ти. Закінчується молитва, люди під-
німаються, але чомусь не співають. 
Натомість служитель за кафедрою 
каже: «Якщо тут є людина, яка хоче 
щось змінити у своєму житті, то про-
йдіть вперед – це буде знаком, що ви 
готові прийняти в серце Христа». «Не 
роби цього! З тебе всі сміятимуться 
і пальцем тикатимуть!» – ніби хтось 
знову заволав у моїй голові. Але рап-
том поміж цього лементу почув ніжне і 
тихе: «Не бійся, візьмись за Мою руку 
і йди». І тут дружина бере мене за лі-
коть і кличе: «Пішли». Я ніби гніваюсь 
і опираюсь, але йду. Не спам’ятався, 
як уже стояв поруч з нею на колінах. 
З очей безперестанку текли сльози. 
(Тоді я плакав вдруге у своєму житті, 
вперше, коли побачив хвору маму). 
Служитель підбадьорював: «Це сльо-
зи радості і покаяння, адже ти при-
йняв Ісуса Христа». «То Святий Дух 
відвідав тебе, – казали люди. – Не 
бійся, вставай!» У той момент мені 
здавалось, що я невагомий, така лег-
кість була в душі і тілі. Сяючі обличчя 
батьків побачив наче вперше, пішов 
до них, обняв, поцілував і щиро по-
просив вибачення. 

У той пам’ятний для мене день я 
знайшов Божу любов, мир, радість, 
яких до того не мав. Знайшов своє 
покликання – нести Євангеліє лю-
дям, які ходять своїми дорогами, без 
Бога. Свідчу про Нього там, куди ко-
лись відправляв «негідників, що зава-
жали нормальним людям жити», – у 
тюрмах. Служить Господу Ісусу і моя 
дружина, вона прославляє Бога в піс-
нях та проводить серед жінок роботу 
щодо збереження життя ще ненаро-
джених дітей. Не стомлююсь щодня 
дякувати Спасителю за чудесні зміни, 
що відбулися у моєму серці і в моєму 
житті. Дуже хочу, щоб якомога більше 
людей відчули Божу милість і любов 
та не втратили шанс отримати вічне 
життя. Це найвеличніший дар, яким 
Небесний Отець щедро наділяє всіх 
Своїх дітей.

Віталій ЦУРКАН, м.Чернівці

КОГО КАРАВ,

ТЕПЕР ДАЮ НАДIЮ
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ВАС НА БОГОСЛУЖІННЯ

Друк: ТОВ «ПКЛ», м.Вінниця 
Замовлення № 174707

На жаль, багато з нас живуть у 
перс пективі тільки земній, тимчасо-
вій. Нерідко ми існуємо в суєті і млос-
ті духу, в гонитві за примарними ці-
лями... Від зорі до зорі працюємо на 
кредитну історію, власну репутацію і 
на особистий імідж. Сучасний комер-
ційний вавилон всіма силами змушує 
нас бачити тільки матеріальні орієн-
тири. Свідомість непомітно просочу-
ється ідеями про особистий спокій, 
успіх і добробут. Егоцентризм царює 
в нас і губить душі, долі і життя.

Чи не від того всі наші біди, що ми 
все далі й далі не просто відходимо, 
а летимо від Джерела життя? Споді-
ваючись на себе і власні сили, ми все 
більше внутрішньо сиротіємо. І на-
віть при матеріальному благополуччі 
у нашому житті часто порожнеча, не-
вдоволення і гіркота. Адже душа без 
Бога – сирота! Наша достатність – 

тільки в Ньому. Бо навіть геніаль-
ність не рятує від душевної хвороби, 
сліпоти і сирітства. «Страшно з ним 
жити... Оплакую своє кохання... Ну 
чому ці великі люди не можуть спокій-
но насолоджуватися життям і раду-
вати своїх близьких?» – це уривок зі 
щоденника Софії Андріївни, дружини 
Льва Толстого. У них були болісні для 
обох відносини, бурхливі сварки, вза-
ємні звинувачення і – нещасливість...

З біографії вченого-генія Альберта 
Ейнштейна: «Разом з неймовірною ін-
телектуальною проникливістю йому 
була властива і душевна сліпота. Він 
пройшов по життю, дуже жорстоко 
покалічивши долі близьких йому лю-
дей...» Коли вмирала друга дружина 
Альберта Ельза, за свідченням фізи-
ка, який працював пліч-о-пліч з Ейн-
штейном, вона в сусідній кімнаті кри-
чала від болю і страждань, а вчений 

не звертав на це ніякої уваги... Душа 
без Бога – розколота і роздвоєна, си-
рота вона. Гріхами і пороками опови-
та, тому й сліпа, глуха, мертва...

Душа ж, яка пізнала Господа, зна-
ходить радість і сенс... Про Клайва 
Льюїса написано чимало. Завдяки 
його книгам багато людей знайшли 
Христа, адже всі вони описують 
смисл, біль і радість християнства. 
Письменника часто дорікали, що у 
вік Гітлера і Сталіна він говорить про 
«всякі дрібниці». Але Льюїс знав, що 
то не дрібниці, що саме таким шля-
хом – через владність, зазд рість, 
злос тивість, примхливість, хвасто-
щі – в людину проникає зло. «Хто 
гірше вбивці? – Егоїст». Уже в досить 
зрілому віці знаменитий письменник 
закохався у жінку. Виявилося, що 
вона хвора на рак. Всупереч загаль-
ноприйнятій логіці Льюїс запропону-
вав їй вийти за нього заміж. У лікар-
ні він реєструє шлюб з умираючою 
Джой. Смерть Джой, як думають усі, 
неминуча, але Льюїс, незважаючи на 
безнадійність діагнозу, молиться... І 
Джой чудесним чином і несподівано 
для всіх одужує. Ця жінка дуже його 
любила, вона прожила з ним ще чо-
тири щасливих роки.

Людина створена для спілкування 
з Богом. І не випадково старець Силу-
ан Афонський, розмірковуючи про ду-
ховне життя, писав: «Душа моя жадає 
Бога живого. Душа моя знову шукає 
насолодитися Господом. О, незбаг-
ненна милість Божа: з пороху ство-
рив Господь людину і вдихнув у неї ди-
хання життя, і душа людини стала 
рідна Богу». Наша душа – рідна Богу! 
Тому без спілкування з Ним ми ніколи 
не досягнемо гармонії, завжди буде-
мо відчувати себе неповноцінними. 

Сучасна людина заплуталася в 
хао сі культури (чи безкультур’я). Ба-

Для душіВчора, нарешті, я вибрала-
ся до лісу, щоб набрати з дже-
рела, до якого раніше ходи-
ла майже щодня, води. Вона 
така смачна, що коли до неї 
привикнеш, то з водопроводу 
пити вже не можеш. Отож я 
йшла вчора до того джерела 
і думала про те, що дуже за-
скучала за хорошим спілку-
ванням. Подумки почала зга-
дувати коло близьких людей, 
«приміряючи», з ким би мені 
хотілося поспілкуватися. Пе-
ребрала в пам’яті своїх доб-
рих знайомих і зупинилася 
на одній людині, з якою уже 
давненько не зустрічалися. 

Що я зауважила? Ми так 
звикли до якихось шаблон-
них розмов, бесід ні про що, 
до обурень владою і цінами, 
що я злякалася, що так мож-
на далеко зайти. Ми вже й 
не помічаємо, як осуджуємо 
владу, як розпалюємо у собі 
гнів, а до справді корисних 
зустрічей і бесід мимохіть 
втрачаємо інтерес. Аж захо-
тілося опинитися у тому часі, 
коли були відсутні смартфо-
ни, мережі, скайпи і між людь-
ми було живе спілкування. Бо 
попри те, що у мене є близькі 
мені люди, з якими я могла б 
зачіпати у розмовах ті теми, 
які мені цікаві, я постійно від-
чуваю дефіцит спілкування з 
ними, потребу у їхньому то-
варистві. Хоч би й... – не тре-
ба далеко ходити – у товари-
стві свого чоловіка. Бо навіть 
коли він приходить з роботи, 
ми все одно дуже мало ра-
зом. Я, наприклад, починаю 

з ним про щось розмовля-
ти, а він зазвичай дивиться 
футбол, або огляд футболь-
них новин, або читає «Укра-
їнську правду» чи «Патріоти 
України», і я йому весь час 
заважаю своїми розмовами. 
Він сердиться, відповідає не-
хотя, короткими фразами, аж 
поки не скаже прямо, що він 
хоче щось послухати чи пе-
реглянути. Дуже рідко остан-
нім часом ми дивимося разом 
якусь проповідь чи якесь ці-
каве інтерв’ю. Іноді йдемо 
гуляти на вулицю, де зазви-
чай когось зустрічаємо, і я 
помічаю, що мій чоловік тоді 
стає більш активним у роз-
мові. Що це – роз’єднаність 
душ? Чому? Звідки? Раніше 
ми роки щовечора разом мо-
лилися Богу – тепер він піс-
ля перегляду всього вище 
переліченого каже, що хоче 
спати, бо йому вранці на ро-
боту, тож щоб я помолилася 
сама. Я молюсь. Помітила, 
що мої молитви стають су-
хими, формальними, інко-
ли я під час молитви кудись 
«відлітаю», не зразу заува-
живши це, потім каюсь, зму-
шую себе бути зосередже-
ною, десь уже й підкрадаєть-
ся якась образа на чоловіка, 
і так живу вже якийсь час 
(мабуть, ціле літо). Я знаю, 
що чоловіки покликані бути 
добувачами, вони змуше-
ні (і люблять) заробляти на 
сім’ю, наші потреби ніколи 

не зменшуються, а навпа-
ки, але я не знаю, де всьому 
цьому є межа. Завжди кажу 
чоловікові, що мені набагато 
важливішими є наші стосун-
ки, наше спілкування, аніж 

заробітки і перевтома, через 
яку втрачаються сімейні вза-
ємини, але поки мої слова не 
почуті і не прийняті. Думаю: 
коли нас хтось зупинить? 
Коли ми повернемося до тієї 
точки, з якої почалось наше 
відчуження? Точніше, коли 
зрозуміємо, що назад доро-
ги немає? Фізична відстань 
між нами відсутня, а душев-
на зростає. 

Отож іду я лісом і думаю: 
з ким би про це поговорити? 

ПО ДЖЕРЕЛЬНУ ВОДУ
Людини, з якою я точно могла 
би про це порозмірковувати, 
в місті немає. Інші подума-
ють, що я просто скаржуся 
від надлишку доброго, бо не 
знаю, мовляв, набагато гір-

ших стосунків. І тоді я згада-
ла, що є Один, Який завжди 
на місці і ніколи не зайнятий. 
Він будь-коли готовий мене 

вислухати. І я Йому почала 
розповідати, і справді скар-
житися, і питати поради. Так 
добре, що дорога до джерела 
і назад займає більше години, 
що там відсутній мобільний 
зв’язок, що у лісі так затишно 
і зовсім не самотньо. І так чу-
дово, що я, виявляється, ні у 
лісі по дорозі до джерела, ні 
біля самого нього, коли на-
бирала холодної і чистої ди-
во-водички, ні навіть вдома, 
коли чоловік за комп’ютером, 
не одинока. Стало радісно, 
надійно, вдячно, і поверта-
лася додому я вже з іншими 
думками та настроєм. Яки-
мось іншим був і мій чоловік. 
Він залишив свого постійного 
«друга» і, запитавши, що ми 
робитимемо цього вечора, 
запропонував прогулянку на 
вулиці (лише вдвох), а потім 
спільну молитву. Я була дуже 
вдячна Тому Одному, що не 
відкинув мене (і ніколи не від-
кидає), дозволивши мені по-
говорити з Ним по дорозі за 
джерельною водою. Я досхо-
чу напилася. 

Василина КОРОТАШ,  
Чернігівська обл.

гато душ блукають у темряві, не ба-
чачи виходу. Багато захоплені прина-
дами гріховного, розбещеного світу. 
Частина сучасного суспільства вже 
давно перенесла своє життя у вірту-
альні простори Інтернету. Чорні діри 
все світньої павутини поглинули і за-
програмували на свій стиль життя, на 
свою орієнтацію, пошкодивши розум, 
спустошивши душу, заразивши інфор-
мацією, яка безповоротно змінює осо-
бистість людини.

Комусь це вигідно і потрібно. 
Хтось давним-давно поставив собі 
за мету – захопити людство стихія-
ми світу, духовно сп’янити і зв’язати 
людську душу, ввести в залежність 
від яскравого образу, звуку і дотику, 
перетворити піклування про плоть у 
порочну пристрасть. Нас цілеспрямо-
вано відволікають від головного і від 
реального життя. Немає часу дума-
ти про вічність, ніколи підняти голо-
ву до неба, насолодитись гармонією 
все світу, зазирнути в очі своїм дітям, 
коханим. Просто помовчати в Його 
присутності... 

Читаючи Євангеліє, ми дізнаємося, 
що таке справжнє життя, як знайти 
істину і не втратити сенс існування 
в перспективі вічності. Споглядан-
ня перспективи вічності не дає по-
тонути в дрібницях повсякденності, 
вирі розваг, гріховних вчинках. І як 
же натхненно звучать у контексті на-
ших роздумів слова старця Силуана 
Афонського: «Душа, яка в повноті 
пізнала Господа і насолоду Ним, вже 
нічого іншого не бажає і ні до чого 
не приліплюється на землі. І якби їй 
запропонували царство, не захоче 
вона, бо любов Христова така со-
лодка і так радує та веселить душу, 
що і царське життя потішити її вже 
не може». Душа отримала головне...

 Іван ЛЕЩУК, Каліфорнія, США

ЩОБ 
ДУША 
НЕ БУЛА 
СИРОТОЮ


