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Не треба бути великим експертом, 
щоби побачити прояви якоїсь невідо-
мої хвороби, яка поширилась у сучас-
ному суспільстві. Її симптоми – страх, 
невпевненість, пригнічення, песимізм. 
Тривожності додають ще й засоби ма-
сової інформації, повсякчас нагнітаю-
чи атмосферу безнадії. Люди живуть 
у постійному очікуванні якоїсь біди, 
вже й не сподіваючись на щось світле 
і хороше. За таких обставин завжди на-
магаються знайти винних. Нарікають 
на владу, політиків, сусідів, рідних і 
знайомих, не усвідомлюючи, що весь 
цей потік негативних емоцій виклика-
ний їхнім власним страхом. З легкіс-
тю звинувачуючи інших, людина не 
може проаналізувати і оцінити стан 
своєї душі та поставити діагноз собі. 
А правда може шокувати, особливо 
того, хто вважає себе християнином. 
Але якщо ви достатньо сміливі, щоб 
подивитися правді у вічі і визнати «я 
боюся», то ви на шляху до одужання. 

В біблійній книзі Приповістей Со-
ломонових визначено, що причиною 
страху є роз’єднаність людини з Бо-
гом: «Безбожні втікають, коли й не 
женуться за ними» (28:1). Тобто без-
божник боїться, навіть не маючи на те 
ніяких причин, будь-які дрібниці ви-
кликають у нього неабиякий стрес. Він 
постійно напружений. Це стан втікача, 

породжений страхом. Страх – реакція 
душі на невідомість, невизначеність, 
небезпеку. Він заволодіває незахище-
ними серцями тих, хто не перебуває 
під покровом Небесного Отця. Адже 
безбожник – це не страшний грішник, 
як ми зазвичай вважаємо. Це людина, 
яка намагається жити без Бога. Як дитя, 
що всього боїться, поки не опиниться 
в маминих обіймах, так і ми не може-
мо почуватися в безпеці, не навернув-
шись до Бога. Люди без Бога в серці, 
немов малі діти, що залишилися без 
батьківської опіки, як безпритульники 
у великому місті, життя яких завжди 
наповнене страхом. Статистика свід-
чить, що сімдесят відсотків сиріт ма-
ють проблеми з законом і опиняються 
в місцях позбавлення волі. Серед без-
батченків багато агресії, зухвалості, 
озлобленості. Але така їхня поведінка 
продиктована здебільшого страхом. В 
цьому плані дорослі мало чим відрізня-
ються від дітей. Звичайно, у матеріаль-
ному світі ми самостійні і компетентні, 
але в духовному все ще залишаємось 
немовлятами, які постійно потребують 
Батька. Якраз про це нам і сигналізує 
безпідставне, гнітюче відчуття страху. 

Сьогодні людство намагається ке-
рувати всіма життєвими процесами, 
контролювати поведінку природних 
стихій. Розвиток цивілізації сягнув 

надзвичайно високого рівня і поро-
джує в людях зухвалу впевненість у 
власній могутності. Життя без Бога 
сприймається нормою для все більшо-
го кола людей. Таким чином формуєть-
ся суспільство «духовних дітей», які 
намагаються самотужки побудувати 
щасливе життя. Тому легко прогнозу-
вати і зростання напруги серед людей. 
Адже в такому світі страх досягне апо-
гею, що неодмінно матиме катастро-
фічні результати. Про наслідки без-
божного життя попереджає Біблія. У 
Євангелії від Луки написано: «І будуть 
ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і три-
вога людей на землі, і збентеження від 
шуму моря та хвиль, коли люди будуть 
мертвіти від страху й чекання того, 
що йде на ввесь світ, бо сили небесні 
порушаться» (21:25-26). 

Але всіх цих жахіть можна уник-
нути. Крім зловісного застереження, в 
Божому Слові чітко прописаний і ре-
цепт внутрішнього миру і комфорту. 
Існує єдиний спосіб позбутися стра-
ху – навернутися до Небесного Отця. 
Шлях до Бога починається з молитви 
покаяння:

Нужди має кожна людина. Та не всім вдається за-
довольнити навіть нагальні потреби. Всевишній Бог, 
знаючи цю особливість людської сутності, дав нам 
Свою обітницю. «Отож, приступаймо з відвагою до 
престолу благодаті, щоб прийняти милість та для 
своєчасної допомоги знайти благодать», – закликає 
апостол Павло у Посланні до євреїв (4:16).

Тобто за всім, що нам необхідно, ми можемо прихо-
дити до Бога – сміливо, без страху і сумніву. Ми може-
мо бути впевнені, що підтримку, якої потребуємо саме 
в цей момент, отримаємо вчасно. Адже за можливість 

Не жалей то время, что потратил
Ты на поиск мира и добра,
В этой жизни многое утратив, 
Что вело тебя лишь в никуда.

Ты колени преклонял пред Богом 
Не напрасно. Не грусти. Смотри:
За твоим окном и за порогом
Ты увидишь дивные пути.

Те пути, что Бог тебе наметил, 
Лишь ориентиры проложив:  
Крест, Голгофа, Смерть и Воскресенье
Ну а в сердце веру положил. 

Он живой, Он верный, Он надёжный,
Он – Спаситель мира, Он – твой Путь. 
Показал Он славную дорогу, 
Дай же, Бог, с неё нам не свернуть!

И дорога эта нас направит
В вечные обители Отца, 
На пути том Сам Иисус возглавит
Шествие твое. И даст в сердца 

Праведность и мир, и радость тоже…
Не грусти, не бойся, только верь: 
Он ведь Бог, Он всё на свете может 
Совершить, открыв однажды дверь.
 
Иисус Христос есть Пастырь добрый, 
И для тебя Он пажити найдёт, 
Иди за Ним в обитель Бога, 
Ведь Он людей к спасению ведет.

ЛЮБОВ 
ПРОГАНЯЄ СТРАХ

З’єднавшись з Богом, ми потрапля-
ємо у невпинний потік Його безмежної 
любові. Саме усвідомлення того, що 
Вседержитель всесвіту, Творець неба 
і землі любить і приймає, звільняє від 
страху. Адже «страху немає в любові, 
але досконала любов проганяє страх 
геть, бо страх має муку. Хто ж бо-
їться, той не досконалий в любові». 

ДИВНЫЙ 
ПУТЬ

Валентина ФИЛИМОНОВА, г. Таллинн

«Дорогий Господи 
Ісусе! Визнаю, що я 
грішник і сам себе 
спасти не можу. 
Вірю, що Ти по-
мер за мене 
на Голгофі 
і  п р и й н я в 
покарання за 
мої гріхи. Про-
шу: 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!»

виливати благословення на Своє творіння Небесний 
Отець віддав на смерть улюбленого Сина. Тобто за-
платив сповна. Завдяки цій великій жертві ми отриму-
ємо зцілення, коли хворіємо, матеріальне забезпечен-
ня, коли відчуваємо скруту, налагодження стосунків, 
які були зруйновані, працевлаштування навіть у важкі 
часи економічної кризи. Все це дається нам не тому, що 
щедроти Всевишнього ми заслужили, а даром, завдяки 
Божій благодаті, через кров Господа Ісуса Христа, що 
була пролита на Голгофському Хресті.

Возлюблені, приходьте рішуче і сміливо до 
Того, Хто так сильно любить вас. Він має мудрість 
набагато більшу, ніж лікар, якого ви цінуєте, ніж 
юрист, якого поважаєте, або будь-який інший фа-
хівець, що може дати вам слушну пораду. Тому 
без боязні приступайте до престолу благодаті, щоб 
знайти милість і отримати своєчасну допомогу. 
Будьте дерзновенними в молитвах і в постійному 
сповідан ні віри. Нехай Бог благословить вас!

слово пастора ПРИХОДЬТЕ РІШУЧЕ

В’ячеслав БОЙНЕЦЬКИЙ, м.Сейлем, США

Микола ЮЩАК, м.Бучач



власний бізнес, займаються 
спортом, одружуються і наро-
джують дітей. Саме до таких 
людей і приходить щастя, 
бо вони його варті, тому що 
постійно працюють, сіючи 
щирість, доброту, любов.

Їхнє щастя – не в багатих 
маєтках, високих посадах і 
титулах, далеких подорожах 
чи олімпійських медалях. 
Воно – в тих моментах, коли 
на душі так гарно, радісно, 
затишно, що вона стає кри-
латою. Коли світ видається 
барвистим, серце співає і ти 
летиш – легший за вітер. Коли 
хочеться крикнути на весь 
голос «життя прекрасне!», 
написати безсмертний літера-
турний шедевр чи неперевер-
шену картину. Для творення 
яскравих буднів людині вже 
все дано: і фарби, і полотно, 
і натхнення. Потрібно лише 
змахнути пензлем. І зовсім 
не важливо, що ти добре ма-
люєш лише кумедного зайця. 
Лови прекрасні миті, щоб 
колись не розглядати сірий 
аркуш прожитих років.
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корисні поради

Всім відома героїня дитячого 
кінофільму «Мері Поппінс, до поба-
чення» наспівувала: «Ах, какое бла-
женство знать, что я совершенство, 
знать, что я идеал...» Думаю, багато 
жінок могли б позаздрити самооцін-
ці успішної няні-чарівниці. А якщо 
серйозно, то яка вона– ідеальна жін-

можливо, і не ідеальної у власних 
очах, але точно найпрекраснішої і 
неповторної для Того, Хто створив 
вас саме такою, яка ви є.

До речі, ми зовсім забули про Мері 
Поппінс. Точніше, про уособлення 
в людині ідеалу й досконалості. За-
гальновідома фабрика непереверше-
них жінок – це, звісно, Голівуд. Саме 
там молодиці з шаленою швидкістю 
ганяють на автівках, відстрілюються 
від лиходіїв, володіють усіма видами 
єдиноборств. І при цьому всьому 
функціоналі умудряються завжди 
чарівно виглядати. Одним словом– 
ідеал. Та спитайте у відомих вам 
мужчин, чи хотів би хтось мати за 
дружину озброєну і норовливу, хоч і 
дуже красиву, амазонку. Мабуть, ні. 
Нещодавно прочитав книгу відомого 
американського коміка Стіва Харві 
«Роби як жінка, думай як чоловік». 

друга і наснагу жити далі. А 
ви, повірте, вмієте надихати.

І що? Нарешті можна за-
бути про дієти і косметику? 
Не знаю. Ви повинні подоба-
тись собі. Звичайно, в міру. 
Але я щиро вірю, що Бог 
дасть вам того, для кого ви станете 
ідеалом. Хтось заперечить: «Я вже 
маю чоловіка, але він мною давно не 
захоплюється». Сподіваюсь, що не 
все втрачено. Якщо він одружився з 
вами, то, мабуть, любив. Значить, є 
за що. Чи, принаймні, було. Мова йде 
не про зовнішність. Побачте в собі 
не лише те, що здатне відобразити 
дзеркало. Можливо, нелегке життя 
таки змінило вас. Знаю, що дово-
диться вирішувати безліч проблем. 
А сильна половина чекає від вас ще 
й натхнення. Та саме такий принцип 
життя. Ми всі взаємозалежні. А про 

зв’язок чоловіка з дружиною годі й 
казати. Про подружжя Біблія гово-
рить, як про одну плоть. 

Ще побутує думка, що разом жити 
треба лише заради дітей. Але ж настане 
час, коли вони покинуть батьківську 
домівку і створять власні сім’ї. З ким ти 
тоді залишишся? З надійним другом і 
помічником, з тим хто розуміє тебе без 
слів і зцілює самим лише поглядом? Чи з 
ледь знайомою людиною, з якою прожив 
під одним дахом купу років, але так і не 
спромігся пізнати і відкрити її для себе. 
Так, пізнання вимагає багато часу. Та 
кожна витрачена на це мить повернеться 
сторицею. Це, до речі, стосується і чоло-
віків, і жінок. Отож, вибирати вам. 

Відомий вислів, не раз підтвер-
джений життям, стверджує, що за 
кожним великим чоловіком стоїть 
велика жінка. Тому, мужі, якщо хоче-
те бути великими, зробіть великими 
своїх жінок. Розпочніть з простого: 
поважайте, піклуйтеся, цінуйте і 
захищайте свої половинки. Творіть 
коханих, вкладаючи в них свій час і 
енергію, а головне – увагу і любов. 

Лише так ви забезпечите собі надій-
ний тил і зможете стати чоловіками, 
здатними творити історію. І ви, любі 
жінки, надихайте. Залишайтесь таки-
ми ж милими і розважливими, неза-
лежно від обставин. Будьте завжди 
красивими і привабливими душею. 
Краса серця не в’яне ніколи. Осо-
бисто від себе бажаю вам частіше 
чути компліменти і слова захоплення 
від тих, кого ви любите. А любов 
не заздрить, не величається, не на-
димається, не шукає свого. Любов 
милосердствує і ніколи не перестає.

Часто нам здається, що 
щастя – це мета, до якої ми 
йдемо. «Спочатку потрібно 
зробити перше й друге, потім 
ще третє, ну і, звичайно, не 
забути про четверте – і вже 
тоді обов’язково буде щас-
тя, – кажемо собі, долаючи 
чергову життєву перепону до 
омріяної мети. – А поки що 
можна якось перебитися…»

Так в очікуванні чогось 
ефемерного і минають роки. 
Між тим, варто усвідомити 
одну просту істину, і все 
зміниться. Щастя не кінцева 
мета, а шлях, яким ми йде-
мо. Успішна людина – та, 
яка насолоджується кожним 
кроком на цій дорозі. Не 
чекає понеділка, кінця зими, 
здачі екзамену, підвищення 
на службі, народження сина. 
Вона живе щодня і втішаєть-
ся кожною миттю.

«Якщо хочеш бути щас-
ливим – будь ним!»– казав 
Козьма Прутков. «Якби це 
було так просто»,– зітхає-
мо у відповідь. А в чому ж 
складнощі? Чи не в нашому 

ж сприйнятті навколишнього 
світу? То нам грошей бракує, 
то робота не подобається, 
то син приніс «двійку», то 
погода геть зіпсувалася, то 
голова розболілася. Причин 
для невдоволення – безліч, 
але всьому можна дати лад. 
Варто лише налаштувати 
себе на краще і почати ді-
яти. Потішитися рясним 
дощиком, допомогти синові 
з математикою, змінити про-
фесію і врешті зрозуміти, що 

матеріальне благополуччя – 
поняття відносне, тому треба 
навчитися жити відповідно 
до своїх доходів або шукати 
додатковий заробіток. Адже 
якщо людина має коли ски-
глити і жалітися на життя, 
значить знайдеться час і для 
того, щоб щось робити.

Звісно, це не стосуєть-
ся тих представників роду 
людського, які уявляють 
абсолютне щастя в образі 
ситого нероби, що валяється 

Олександр БОРИСОВ, м.Одеса

Оксана ЛУКАШ, 
м.Івано-Франківськ

на м’яких перинах, а найваж-
че, до чого береться, – миска 
каші. Таким щастя не знайти, 
бо воно цурається лінивих, 
заздрісних і жадібних. Але є 
й інші. Є люди, які працюють 
ледь не цілодобово, недоси-
пають і не відпочивають, але 
дякують Богу за те, що мають 
роботу. Є багатодітні сім’ї, в 
яких часто недоїдають, але ве-
село і дружно проводять час. 
Є люди з обмеженими можли-
востями, інваліди, які заводять 

роздуми Саме ви, дорогі жінки, створю-
єте атмосферу в сім’ї, якщо вона у 
вас, звичайно, є. Навіть наймужні-
ші і найсамостійніші з-поміж нас, 
чоловіків, практично все свідомо 
чи підсвідомо роблять заради вас. 
Ми дбаємо про матеріальне благо-
получчя, захищаємо від негараз-
дів, задовольняємо ваші примхи. 
Нам не байдуже, як ми виглядає-

мо, як пахнемо. І, повірте 
мені, ви того гідні. Так, так, 
саме ви. Не оглядайтесь, 
шукаючи ідеальну жінку. 
Я звертаюсь саме до вас, 

В ній автор розкриває секрети мен-
талітету і поведінки представників 
сильної статі. В одному я з ним 
абсолютно згідний: чоловіки дуже 
прості створіння. Не те, щоб при-
мітивні – прості. Від жінок нам по-
трібно не так уже й багато. А саме: 
нас треба поважати, трішки хвалити 
і дуже любити. Таким чином я на-
магаюсь пояснити, що для мужчини 
ідеал жінки – це не обов’язково дов-
гонога білявка. Усе залежить від віку 
чоловіка. Чим ми стаємо зрілішими, 
тим більше усвідомлюємо, що в своїх 
супутницях хочемо знайти надійного 

ка? І взагалі, чи може бути людина 
досконалою? За якими критеріями 
визначається взірець жіночності? Фі-
гура «90 – 60 – 90», чи якісь особливі 
пропорції обличчя, чи форма носа і 
колір очей? Деякі представниці пре-
красної статі саме в цьому й переко-
нані, тому без кінця вдосконалюють 
свою зовнішність. 

Але кожна людина, якщо й праг-
не бути ідеальною, то лише заради 
того, щоб бути коханою і щасливою. 
І разом з тим хоче, щоб її сприйма-
ли такою, яка вона є. Яка жінка не 
мріє, щоб хтось любив кожен грам її 
зайвої ваги, а не дарував річний або-
немент у спортзал, щоб милувався 
кожною зморшкою, особливо, коли 
вже далеко за вісімнадцять, розси-
пав компліменти і огортав ласкою? 
Думаю, читачки вловили думку, і 
навряд чи хтось мені заперечить. 
Мабуть, зараз у ваших розумних 
головах рояться думки на кшталт 
«в реальному житті так не буває». 
А може, чекаєте від мене якогось 
дієвого рецепту? Та я вчиню інак-
ше, задам запитання: ви щасливі? 
А хочете такими бути?.. Хоч і не 
збирався вдаватися до шаблонних 
повчань, але тут без цього не обі-
йтись. Так от – ваше щастя у значній 
мірі залежить від вас самих.

ІДЕАЛЬНА ЖІНКА – 
ЩАСЛИВА ЖІНКА

ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Впевнений, що саме в ди-
тинстві закладаються основи 
дорослого життя. Принаймні, 
саме так сталося в мене. На-
родився в 1955 році на Терно-
пільщині в сім’ї колгоспників 
середнього достатку. В школі 
забіякою чи неформальним 

лідером не був, учився охоче, 
навчання закінчив на відмін-
но. Дві найважливіші риси 
характеру, що визначили моє 
майбуття, сформувалися під 
впливом батьків. Від мами 
успадкував любов до людей, 
доброту і терплячість. Це 
дуже згодилось, коли після 
закінчення медичного інсти-
туту працював педіатром. 
Дільниця нараховувала оди-
надцять сіл, більшість відда-
лених. А дітей – понад тисячу, 
багато немовлят. Вдень і вночі 
ходив за викликами до своїх 
маленьких пацієнтів. Пішки 
бездоріжжям, незважаючи на 
сльоту чи мороз, йшов ряту-
вати тих, хто занедужав. Та 
допомогти не завжди вдава-
лось: ліків обмаль, стаціонар 
далеко, глухомань і біднота. 
Дитяча смертність на той час 
була високою. 

На відміну від неньки, 
тато мав складний характер. 
Був дуже вимогливий, часто 
сварив нас. Матуся від ньо-
го натерпілася. Тому я ріс з 
палким бажанням полегшити 
її життя та з твердим вива-
женим рішенням, що в моїй 
майбутній сім’ї ніколи не буде 
ні образ, ні психологічного 
тиску. Тож негативний при-
клад батьківської поведінки 
отримав протилежну дію. 
Та завдячуючи батькові, я 
змалку привик до праці. Він 
не міг терпіти, коли хтось з 
домочадців був не зайнятий 
роботою. А в селі її вистачає 
з ранку до вечора. Так і на-
був доброї звички постійно 
трудитися, що завжди допо-
магає мені. 

З тих пір, як одружився, а 
це сталось ще в студентські 
роки, найважливішою для 
мене стала сім’я. Все, що в 
житті робив, робив заради 
своїх рідних. Аби матері-
ально їх забезпечити, освоїв 
техніку зубного протезування 

золотом. Працював, звісно, 
підпільно, ночами. Ризику-
вав, бо дуже хотів, щоб близь-
кі й дорогі мені люди жили в 
достатку. Та ніяк не міг реалі-
зувати найважливішу для нас 
потребу. Хоч всяко старався 
і заробляв великі гроші, але 

спромогтися на власну квар-
тиру не міг. На той час їх 
просто ніхто не продавав і не 
купував. Помешканнями гро-
мадян забезпечувала держава, 
згідно черги. Та в Тернополі, 
де ми жили з дружиною і ма-
леньким сином, дочекатися 
такого щастя було практично 
неможливо. 

В пошуках житла ми по-
далися на Кавказ. Облаштува-
лись в Гаграх, де прожили сім 
років. Там у нас народилась 
донечка. Я багато працю-
вав, мав впливових друзів. 
Здавалося, все йде до того, 
що ось-ось матимемо свій 
дах над головою. Та так і не 
склалося… В 1990 році моя 
мудра дружина наполягла 
і ми повернулися в рідне 
місто. Вбачаю в тому Боже 
скерування, адже Абхазія, 
яку ми так вчасно покинули, 
незабаром стала ареною кро-
вопролитної війни з Грузією.

А в Тернополі для нас об-
ставини складалися сприят-
ливо. Хоч Бога на той час ми 
ще не знали, та тепер усвідом-
люю, що Він і тоді дбав про 
нас. Особливо в ті скрутні для 
всіх українців роки. Якось так 
влаштувалося, що з Москви 
приїхали друзі і допомогли 
мені розпочати власну справу. 
Підприємницька діяльність 
видалась успішною, і за два 
роки в самісінькому центрі 
міста я збудував дім. То була 
велика довгоочікувана ра-
дість: здійснилася моя мрія. 
Нарешті я почувався задово-
леним, справжнім чоловіком, 
що забезпечив своїх рідних 
житлом. Та й бізнес набирав 
обертів. Від торгівлі меблями 
я перейшов до більш цікавого 
і творчого заняття: заснував 
виробництво полегшених вну-
трішніх дверей. Переймати до-
свід їздив у Німеччину, Голлан-
дію. В кращі роки на фабриці 
працювало до 120 чоловік. 

Мені здається, що в серці 
кожної людини тліє Божий 
вогник, який освітлює до-
рогу до спасіння. І як би 
благополучно не складалось 
життя, все ж таки він трохи 
припікає, змушуючи шукати 
істину, сенс існування, за-
думуватися про свій початок 
і кінець. А я ще й по натурі 
допитливий, читав багато 
художньої, пізнавальної літе-
ратури, намагався зрозуміти 
закони буття. Тому, коли в 
1995 році на міському стадіо-
ні проходив розрекламований 
«Фестиваль Ісуса Христа», 
ми з дружиною були серед 
глядачів. Євангелізаційний 
рух на той час в Україні ще 
тільки починався і я був тро-
хи шокований дійством, що 
там відбувалось. Але разом 
з тим, безкомпромісна жива 
проповідь американця Деві-
да Хасавея сподобалась. Він 
звертався, наче саме до мене, і 
говорив, що Бог любить мене 
і що мені потрібно покаятись. 
Я зацікавився. Навіть єван-
гельську церкву шукав, але 
тоді не знайшов…

А через два роки по тому 
з нашою десятирічною доне-
чкою трапилось нещастя. Без-
глузде, нічим не виправдане, і 
від того було, здається, ще бо-
лючіше. Дитиною вона мала 
звичку накручувати на паль-
чик все, що під руку потра-
пляло, – поділ платтячка, край 
скатертини, таке інше. Того 
разу Ілонка закрутила свій мі-
зинчик у светрику хлопчика, 
з яким разом грались у дворі. 
А той почав вертітися. Дочка 
не спам’яталася, як її пальчик 
повис на шкірочці. Це була 
серйозна травма для дитини і 
лікарі все робили, щоб якось 
зарадити цьому лиху. Та, по-
при всі наші зусилля, зберег-
ти ручку цілою не вдалося. 
Це дуже засмучувало. Щоб 
відволікти нас від невеселих 
роздумів, подруга дружини 
запросила на служіння до сво-
єї церкви. «Послухаєте Слово 
Боже, за вас помоляться і вам 
стане легше», – щиро кликала 
жінка. І ми пішли. 

Стали в останньому ряду. 
В залі багато людей, всі спі-
вають, славлять Бога. Для нас 
все незвично і не зовсім зро-
зуміло. А коли після проповіді 
пастор запропонував тим, хто 
хоче покаятись, вийти вперед, 
я не одразу сприйняв, що цей 
заклик стосується й мене. Та 
не встиг остаточно визначи-
тись, як Віра зненацька, ніби 
її хтось підштовхував, рішуче 
пішла до сцени. Я – за нею. 

Отак з того дня ось уже 
шістнадцять років я в церкві. 
Пустив коріння. Безмежно 
вдячний Богу, що Він мене 
покликав, веде дорогою іс-
тини і життя, невідступно 
тримає за руку і, коли важко, 
не дає впасти. Маючи осо-

бисті стосунки з Господом, 
розумію, що знайшов най-
більшу цінність, яку тільки 
міг знайти. Всією міццю 
полюбив Творця неба і зем-
лі.  Абсолютний пріоритет у 
моєму житті – Ісус Христос, 
Він – на першому місці. Йому 
присвятив своє життя. Мене 
іноді запитують, що зміни-
лось з тих пір, як я прийшов 
до Господа. Закидають, що я й 
невіруючим не пив, не курив, 
не блудив, був забезпеченим і 
мав щасливу сім'ю. Це прав-
да. Але раніше я ніколи нічого 
не робив для Бога. Він не був 
моїм Батьком. А тепер я Його 
син, в усьому Йому довіряю і 
готовий заради Нього й гори 
перевернути.  

Саме такі переконання ру-
хали мною, коли у 2006 році 
я взявся за спорудження тор-
гового центру. Упевнений, що 
це був поклик від Бога, адже 
до того часу будівництвом 
ніколи не займався, ця справа 
мені взагалі була незнайома. 
У цій сфері діяльності не те 
що досвіду, не мав навіть 
елементарних знань. Та бе-
ручкий до цікавої роботи, я 
поринув у нове для себе за-
няття, як кажуть, з головою. 
Запланував звести на тери-
торії міського ринку чотири-

поверхову споруду. Вже почав 
виготовляти документи. Аж 
тут у пастора виникла думка 
розташувати у цій будівлі ще 
й офісні приміщення та актові 
зали для нашої церкви. Таку 
несподівану пропозицію я 
підтримав не одразу. Було 
чимало тривалих дискусій, 
молитов і роздумів. Врешті 
я й сам загорівся цією ідеєю. 
Вніс зміни у проектну доку-
ментацію, отримав необхідні 
погодження і робота закипіла. 

Звісно, було чимало трудно-
щів, але з Божою допомогою 
наші плани реалізувалися 
у гарній споруді. На Різдво 
віруючі нашої церкви відпра-
вили там перше святкове бо-
гослужіння. Сталося так, як 
хотів Господь, який і побудив 
мене до цієї благої справи.

У 2009 році Господь по-
кликав мою дружину до Себе, 
якраз у її п’ятдесят перший 
день народження. Все сталося 
несподівано, раптово. Віра ні-
коли не хворіла, завжди була 
життєрадісною і красивою 
жінкою. Для мене це було 
ударом. Разом ми прожили 
тридцять років…

Та життя триває. Посту-
пово оправився від трагедії. 
Бог дав мені другу дружину, 
яка полюбила мене, а я її. 
Вікторія – ревна християнка, 
щиро любить Ісуса Христа. 
Недавно Небесний Отець 
благословив нас синочком. 
Так що тепер у нас всіх разом 
п’ятеро дітей і двоє внуків. 
Ми – багатодітна дружна 
християнська родина, що в 
радості і в любові живе для 
Господа. Маємо плани на 
майбутнє, бо ще так багато 
хочеться зробити для Ісуса!

Я Божий слуга. Служити 
людям – це для мене, як диха-

ти. Чи нести Благу Звістку, чи 
проповідувати за кафедрою, 
чи піклуватись за тих знедо-
лених, що коротаюсь життя 
в тюрмі, чи дати прочанам 
притулок в своєму домі, чи 
будувати приміщення для 
церкви – все мені за щастя. 
Господь відкрив для мене 
Свою любов, і я волію вилити 
її якомога більше на всіх, за-
ради кого Він помер. 

МАЮ ЩАСТЯ СЛУЖИТИ ГОСПОДУ

Володимир ШИГІНСЬКИЙ, 
м.Тернопіль
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В попередньому номері 
газети, в статті «Ще один 
шанс», Світлана Максимова 
розповіла про те, як помер 
і повернувся до життя її 
чоловік. Свідчення про такі 
випадки не поодинокі, цьому 
є чимало документальних 
підтверджень, в тому числі 
і в наукових колах. Багато 
вчених, які досліджують 
людей, що перебували у ста-
ні клінічної смерті, роблять 
беззаперечний висновок: 
смерть – це не кінець, а про-
довження, перехід душі в 
інший, нематеріальний світ.

Одну з таких історій роз-
повів відомий в Росії лікар-
психіатр, професор Санкт-
Петербурзької медичної 
академії, віруюча людина 
Андрій Гнєзділов. Це трапи-
лося з тяжкохворою жінкою, 
яка після онкологічної опера-
ції деякий час перебувала в 
комі. Отямившись, пацієнтка 
почала вибачатися за те, 
що під час операції завда-
ла клопоту медикам. Адже 
вони насилу повернули її до 

життя. Лікар здивувався, бо 
був упевнений, що хвора не 
могла нічого знати, бо її сер-
це не працювало, відповідно 
і свідомість була відсутня. 
Та Юля переконувала, що 
все бачила і все, що з нею 
відбулося, пам’ятає.

Жінка розповіла, що од-
разу після введення наркозу 
вона ніби знепритомніла, але 
раптом відчула, як сильний 
поштовх викинув її з власно-
го ж тіла. Із подивом Юля по-
бачила себе на операційному 
столі в оточенні хірургів. З 
їхніх уривчастих фраз зрозу-
міла, що зупинилося серце і 
його потрібно негайно завес-
ти. Юля злякалася, адже мова 
йшла про її серце. Подумала, 
що дома на неї чекають ма-
ленька дочка і мама. Стри-
вожилась, що помре і навіть 
не попрощається з ними. 
Дуже захотіла побачити своїх 
рідних, і за мить опинилася 
уже у власній квартирі. Там 
Машенька гралася з лялькою, 
а мати, сидячи в кріслі, щось 

в’язала. В цей час пролунав 
стук у двері, і до кімнати 
увійшла сусідка. Вона при-
несла для Маші гарненьке 
платтячко в горошок. Далі 
все відбувається дуже швид-
ко. Дівчинка з радістю біжить 
за подарунком, по дорозі 
необачно стягує скатерку, зі 
столу паде чашка і розби-
вається, а ложечка губиться 
поміж складками збитого 
килимка. Дитині прикро за 

свою незграбність і вона 
плаче. Юля кидається до 
дочки, щоб втішити, хоче об-
няти її, погладити по голівці. 
Але не відчуває дотику і не 
чує свого голосу. Машень-
ка також ніяк не реагує на 
маму. Збентежена жінка 
кидається до дзеркала і не 
бачить свого відображен-
ня. Згадує клініку, наркоз, 
операцію, зупинку серця. Її 
охоплює відчай: якщо вона 
не встигне повернутися, 
лікарі подумають, що вона 
мертва і тоді... Стрімголов 
Юля кидається з будинку і в 
ту ж мить знову опиняється 
в операційній. Хірург з по-
легшенням сповіщає, що її 
серце запрацювало. Потім 
– провал у пам’яті. Через 
деякий час жінка прокида-
ється вже у палаті. 

Зацікавившись неймовір-
ною розповіддю своєї паці-
єнтки, професор Гнєзділов 
поїхав до неї додому. Перш 
за все втішив Юлиних ро-
дичів звісткою, що операція 

Сотворив землю, наполнив ее 
растениями и животными, Бог дал 
человеку повеление быть рачитель-
ным, прилежным, добросовестным 
хозяином своего земного поместья. 
Не так давно, будучи в Гонконге, я 
воочию убедилась, что выполнить 
это Божье предназначение людям 
вполне по силам. Китайцы рас-
поряжаются доверием Вседержи-
теля наилучшим образом. Об их 
достойном владычестве на своей 
территории свидетельствует вы-
сочайший уровень развития всех 
сфер бытия. Многое там приятно 
удивляет, а что-то и вовсе приво-
дит в восторг. В частности – ар-
хитектурное творение с роман-
тическим названием «Сад птиц». 
Назвать это сооружение клеткой 
язык просто не поворачивается.

Да, сеть натянута. Но размеры все-
го– громаднейшие, 
и проволочная сет-
ка, которой ограж-
дено пространство 
внутри, практиче-
ски невидима. В ди-
аметре сие уникаль-
ное место обитания 
редких видов птиц, 
собранных под од-
ной крышей, будет, 
пожалуй, метров 
сто. Здесь растут 
вековые деревья. В 
этом роскошном во-
льере представлено около девяноста 
видов птиц, общее же их количество– 
более шестисот. Туристы разглядыва-
ют пернатых, прогуливаясь по воздуш-
ной дороге, проложенной на уровне 
крон деревьев, метрах в пятнадцати 
от земли. Столько же – до «потолка» 
клетки. Такой вот размах!

Совершенно очарована этим 
местом. Совсем не преувеличи-
ваю, когда мысленно провожу 
ассоциацию с раем. Бесподобные 
в прямом смысле этого слова бук-

вально все жители сада. Никого 
из них я раньше не знала и даже 
не подозревала, что в природе 
существует такая красота. Они на-
столько отличаются от тех своих 
невзрачных собратьев, которых мы 
привыкли видеть (ворон, синичек, 
воробьев), что я диву давалась. Впе-
чатлений добавляло и то, что все 
птицы очень ухоженные, холеные 
и полные достоинства (если мож-
но так о птицах). А уж сочность и 
насыщенность цвета их оперений 
превосходит всякое воображение. Я 
представляю, что Бог прогуливался 
с Адамом и Евой в прохладе благо-
лепия именно такого сада…

Особенно заметны в птичьем 
королевстве сидящие на ветках 
и довольно громко, по-деловому 
переговаривающиеся, а время от 
времени и летающие экзотические 
стайки. Их яркий бордово-красный 
цвет с каким-то эффектнейшим и 
нереальным оттенком зеленого, и 
все это в перламутре, прямо заво-
раживает. От этих ослепительных 
птиц просто невозможно отвести 
глаза. А уж когда они взлетают, 
размахивая ярко-алыми крыльями, 

сверкая, переливаясь и излучая 
какой-то удивительный блеск, то го-
ловы всех туристов поворачиваются 
вслед за ними. Очей очарованье! 

А другие! Король с королевой, и 
только. Да не какого-то захудалого 
государства, а самого что ни на есть, 
преуспевающего. Они в паре степен-

но прохаживаются по узкому камен-
ному уступу, который протянулся по 
всему периметру клетки и служит 
своеобразным круговым подиумом 
для ее обитателей. Их показатель-
ные выступления с неназойливой 
демонстрацией своей неотразимости 
надолго притягивают восхищенные 
зрительские взгляды. До чего же хо-
роши! Довольно большие, но очень, 
я б сказала, элегантные, точеные, 
перышко к перышку. На головах кра-
суются изящные ажурные короны из 
перьев. Одеяние, как и подобает цар-
ственным особам, весьма сдержан-
ное, серо-голубого цвета. Но даже 
этот, казалось бы, скромный окрас 
настолько необыкновенного оттенка, 
что описать его невозможно. А уж 
степенная походка, величественная 

осанка, гордо поднятая голова так и 
выдают в них обладателей голубых 
кровей, подчеркивают достоинство и 
даже некоторую спесь. «Недосягаемо 
хороши», – так они о себе думают. И 
это соответствует истине.

Еще заметила, что, оказывается, 
это вовсе не женщины первыми нача-

ли делать макияж. 
Представьте: птица 
вся белоснежно-ис-
кристая и только 
вокруг глаз – при-
чудливой формы 
насыщенно-синий 
контур. Глаза ка-
жутся большущи-
ми, выразительны-
ми, даже несколько 
картинными. Изу-
мительно красиво! 
А у других пернатых 
это очертание прон-

зительно-желтое. Несколько устрашаю-
ще выглядят особи с красной обводкой 
(есть и такие). Что ни птица – то произ-
ведение искусства… Невероятно!

А посмотрев вниз с деревянного 
мостика, по которому мы гуляли, уви-
дела вообще «райскую» птицу. Она 
была большая и важная. Степенно 
расхаживая по земле, демонстрировала 
свою прелесть. Ее насыщенно-желтый 
цвет, переходящий в впечатляюще 
оранжевый, и длиннющий пестрый 
хвост красноречиво свидетельство-
вали, кто тут на самом деле главный. 

Цветовая гамма обитателей пти-
чьего рая восхищает, потрясает, 
вдохновляет и даже, как оказалось, 
придает здоровья. Испытываю ис-
креннее уважение к гонконгцам, 
которые среди скалистых гор воз-
двигли чудодейственный оазис. И 
конечно, восторгаюсь Создателем, 
задумавшим и сотворившим столь 
совершенную красоту. 

мандри світом

пройшла успішно. Потім 
поміж іншим розпитав, чи 
не заходила до них сусідка 
з подарунком для Маші. 
«Було таке»,– кажуть. Їхня 
розповідь про плаття в горо-
шок і про розбиту чашку до 
дрібниць сходилася з тим, 
що розказала Юля. «А ло-
жечка?»– спитав професор.– 
«Ми й не шукали її». Тоді він 
запропонував заглянути під 
килимок. Там вона і лежала.

Цей та інші подібні йому 
випадки підтверджують, що 
фізична смерть людини – це 
не руйнування її особистості. 
Це зміна нашої сутності, яка 
відбувається після завер-
шення земного буття. Душа, 
звільняючись від своєї ма-
теріальної оболонки, продо-
вжує чітко усвідомлювати 
всю навколишню дійсність. 
Тобто вона існує, але вже 
в іншому вимірі. В Біблії 
написано, що людині нале-
жить одного дня померти, а 
потім обов’язково буде суд, 
де кожен дасть звіт про те, 
як він жив на землі. 

Мария ОСИТНЯНКО, г.Киев

Тетяна КЛИМЧУК 
м.Чернівці
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