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Визначна подія
На п’ятдесятий день після воскресіння Ісуса Христа (і десятий
після Його вознесіння) всі апостоли та інші Христові учні перебували разом в одній будівлі в Єрусалимі і молились. Була дев’ята година
ранку. Раптом зчинився шум з неба, ніби від сильного вітру. У повітрі
з’явилося безліч вогненних язиків,
що опустилися на голови апостолів
та яскраво світилися, але не палили.
Разом з цими зовнішніми проявами
відбулося і внутрішнє таїнство – в
душах апостолів: вони «наповнилися всі Духа Святого» і почали славити Бога, розповідати про Нього
іншими мовами. Так Дух Святий, за
обітницею Спасителя, зійшов на людей і наділив їх здатністю та силою
проповідувати Христове вчення.
У цей час в Єрусалимі зібралося багато юдеїв, які прийшли туди з нагоди старозавітного свята
П’ятдесятниці. Вони дивувалися і
не могли зрозуміти, що все це значить, думали про апостолів, що вони
напилися вина. Тоді апостол Петро
звернувся до них і сказав, що Ісус
Христос, Якого юдеї розіп’яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і
вилив на них Святого Духа, так що
вони не п’яні, але на них зійшов Дух
Святий. Закінчуючи проповідь про
Віталій КЛОДНИЦЬКИЙ,
м.Чернівці

Що потрібно зробити людині, щоб потрапити до пек
ла? Аж нічого! Бо кожен з
нас у цей світ уже приходить потенційним грішником, успадкувавши гріховну
природу наших найдавніших
пращурів – Адама і Єви, які
ще в раю, в ідеальних умовах Едемського саду занапастили свою душу через
непослух Творцю – скуштували плід із дерева, з якого
Він їм заборонив їсти. І якщо
ми не маємо устремління до
чистого і хорошого, то мимоволі примножуємо брудне і недобре, до чого штовхає нас смертоносний вірус
перворідного гріха. Тож якщо йому не протистояти, то
ми, накопичуючи всяку гидоту, неодмінно потрапляємо в безодню пекла. Тому
нам вкрай необхідно щось
міняти – у собі і своєму житті, щоб навернути отримане при народженні зіпсуте
єство до життєдайного джерела праведності. Тим більше, що процес змін і вдос
коналення
притаманний
природі в цілому.
Яскравим доказом перманентного переходу в якісно
інше, нове, може бути, наприклад, перетворення гусениці на метелика. Адже всім ві-

ВНУТРІШНЄ ТАЇНСТВО

Ісуса Христа, він промовив: «Отже,
твердо знай, увесь народе ізраїльський, що Бог послав Спасителем
і Христом Цього Ісуса, Якого ви
розіп’яли».
Проповідь Петра так сильно подіяла на присутніх, що багато хто
увірував в Ісуса Христа. Вони стали
запитувати апостолів: «Що нам робити, мужі-браття?» На що Петро
відповів їм: «Покайтесь і хрестіться в ім’я Ісуса Христа для прощення гріхів; тоді і ви отримаєте дар
Святого Духа». Ті, хто увірував у

Христа, охоче прийняли хрещення
Святим Духом. Таких виявилось у
той день близько трьох тисяч. Ось
так народилася свята Церква Христова, і на землі почало будуватися
Царство Боже.
Від того знаменного дня християнська віра стала швидко поширюватися. Навчені і натхнені Святим
Духом, апостоли сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і
Його воскресіння з мертвих. Господь
супроводжував і утверджував їхнє

МЕТАМОРФОЗА

домо, що неприємний на
вигляд, огидний та бридкий
черв’як у певний період свого розвитку видозмінюється і
стає красивим, привабливим
метеликом. На щастя, в Божій світобудові існує процес
метаморфози, і у волохатих,
слизьких личинок з’являються
крила, вони стають чарівними
комахами і починають літати,
порхати та радувати нас барвистими фарбами.
Якщо дивитися на природний процес метаморфози духовними очима, то
можна провести паралель:
спотворені гріхами, відразливі і нікчемні людські душі
здатні змінюватись – набувати гідності, порядності та інших чеснот. Бо ми покликані
ставати кращими, більш дос

коналими,
наближаючись
у цьому до свого Творця. В
якій би неблагополучній сім’ї
ми не народилися, в якому б прошарку суспільства
не зростали, ми спроможні преображатися. Як гусені
дано стати метеликом, так
само нам дана можливість
та здатність не зоставатися
в успадкованому гріху, сутність якого проявляється навіть у зовсім маленьких дітях,
в яких нерідко спостерігаємо
примхливість, гнів, злість.
Бог, наш Творець, наділив
нас умінням змінюватись на
краще. З Його допомогою ми
можемо позбутися тяжіння (з
ним ми з’явилися у цей світ)
до кривої і небезпечної дороги гріховних пристрастей,
вад і всякої скверни. Нам ли-

слово великими чудесами, які ставалися по молитві в ім’я Господа Ісуса
Христа. Спочатку мужі Божі благовістували лише юдеям, а потім розійшлися в різні країни для проповіді
усім народам.
Сьогодні благодать Святого Духа доступна кожній людині, хто визнає Ісуса Господом. А його роль в
нашому житті – надзвичайна і безцінна. Через нього Бог нас усиновляє, вивільняє з неволі гріхів, зціляє від хвороб, навчає мудрості,
вдосконалює, утішає, захищає від
усякого зла. Через нього дає розуміння Святого Писання і мужність
у визнанні та проповідуванні християнської віри привселюдно, щоби
християни були спроможними поширювати Євангеліє, починаючи від
рідної хати і аж до країв землі. Лише
Святим Духом ми можемо називати
Бога Отцем, а Божого Сина – Господом і Спасителем та прославляти Його. Дари Святого Духа великі
й щедрі. Він дає людям любов, радість, мир, доброту, вірність, стриманість. Тому у цей благословенний день, у свято П’ятдесятниці, ми
з радістю виявляємо вдячність Богу
за те, що Він дає животворчого Духа
всім, хто просить у Нього, і Святим
Духом народжує нас у нове життя
та веде до спасіння.

ше б не пропустити той момент, що визначений Всевишнім для кожного, аби у
потрібний час зупинитися і
усвідомити: я повзаю, як гусінь, застрягши у болоті матеріалізму, погрузнувши в
багні гріхів цього світу, у безлічі проблем та негараздів,
але я усвідомлюю, що Бог
очікує від мене чогось іншого – я здатен літати.
Наш Творець не хоче,
щоб ми залишалися на низькому (плотському) рівні існування – весь час, так би мовити, були гусінню, бо Він
призначив нам бути духов
ними. Його Слово закликає
нас: «Не стосуйтесь до віку
цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб
пізнати вам, що то є воля
Божа, – добро, приємність
та досконалість». А щоб
могти «не стосуватися цього віку» (тобто не рівнятися
на грішний світ, не піддаватись його спокусам), потрібно
черпати силу від Бога – молитися, читати Святе Писан-
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Спасіння в Ісусі

ня, прислухатися, що Він каже нам через нього. Таким
чином ми наближатимемося
до Творця, Його природи, будемо ставати подібними до
Нього. Бо з ким проводимо
час, від того і навчаємося,
набуваємо схожих до нього
рис – з нами відбувається та
сама метаморфоза.
Мабуть, кожна людина
на певному етапі життя приходить до висновку, що далі
так жити не можна, що треба
щось міняти. Це і є той момент, коли Бог говорить до
нашого серця. Він хоче, щоб
з нами відбулося оте перетворення, відродження згори, щоб ми стали новим творінням, щоб, покинувши усе
старе, народилися в Богові і отримали спасіння душі.
Щоб повернули напрям свого ходу: рухалися у бік гріха,
а тепер щоб почали йти в
сторону Бога. Він кличе нас
до цього.

Господи Ісусе! Визнаю, що я грішний
і сам себе спасти не можу. Вірю, що Ти
помер за мене на Голгофі та прийняв
покарання за мої гріхи. Прошу:
прости всі мої провини, увійди у
моє серце і будь моїм Господом та
Спасителем. Дякую. Амінь.

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

земне

2

У день зішестя Святого Духа на землю, понад
дві тисячі років тому, зміцнені його силою Христові учні, звільнившись від усякого людського страху,
почали сміливо та відкрито проповідувати Євангеліє – науку свого Господа. Словом і ділом вони
засвідчували свою віру та любов до Ісуса Христа,
несли людям новий образ Бога – Бога, Котрий є
близький до людини. Повіривши словам апостолів, до них приєдналося тоді три тисячі чоловік.
Так народилася Церква – той день став початком
її існування, початком її плідної діяльності.
Прихід Святого Духа відкрив людству велику таємницю Пресвятої Трійці, тобто відкрив Творця у
всій повноті, у трьох іпостасях: Отця, Сина і Святого Духа. Об’явлення Бога людям в особі Святого
Духа свідчить про Його бажання мати з нами нові,
більш глибокі й близькі стосунки. Це визначальне
явище відбулося не лише заради того, щоб відкрити всю правду про Бога, воно також є важливим і значущим у житті віруючих для практичного
застосування. Саме Святий Дух навертає людей
до істинної віри, через Христа зближує їх з БогомОтцем, об’єднує в одну спільноту – Церкву. Таке
згуртування християн довкола Спасителя відображає на землі єдність осіб небесної Трійці – Отця,
Сина і Святого Духа. Крім того, Святий Дух не залишає нас поза увагою і в повсякденному житті.
Для кожного особисто Він є Утішителем, Заступником, Добрим Порадником, Помічником, який допомагає нам молитись згідно з волею Божою, відкриває суть Писання, наділяє нас силою і мудрістю.

i

вiчне

www.mistonagori.com.ua

НЕБЕСНИЙ

мазання і посланництво від Бога. Проте в
новозавітні часи – це загальнодоступне явище. І зараз Боже посланництво, а значить,
і помазання – зціляти хворих, виганяти демонів, воскрешати мертвих, проповідувати
Євангеліє – належить кожному, хто вірить.
Перебування Святого Духа в серці віруючого легко відчувається, коли людина молиться. У такі моменти ми часто можемо
плакати – сльози вдячності, радості, щастя
омивають наші душі. Дух Святий веде нас
до покаяння, прощення, примирення, очищає від заздрості, злоби, осуду, наповнює
любов’ю і милосердям.
Нашому люблячому Небесному Батькові
і доброму пастирю Ісусу Христу не байдужа
доля кожної людини як на землі, так і у віч
ності. Отож у ці святкові дні по-особливому
благаймо Владику неба і землі спасти всіх,
навіть тих, які не вірують у Нього і не хочуть
Його знати. Просімо, щоб Дух Святий всіляко зміцнював нас, щедро наповнював своїми дарами, допомагав нам набувати праведності, дарував благополуччя нашим сім’ям і родинам. Молімось, щоби
для кожної людини Святий Дух став джерелом
справжнього Божого миру, радості і щастя, джерелом життя. Бо він близько, поряд – він завжди
чує. І те, що ми не здатні зробити власними силами, Святий Дух довершить в нас своєю любов’ю.
Адже все, що неможливе людям, можливе Богу.

ДАРУНОК
Тож Днем П’ятдесятниці почалася нова ера –
ера Святого Духа. Людині став доступним ще один
небесний дарунок – хрещення Духом Святим, під
час якого відбувається сповнення Божою силою
для Благовіщення. Бог ніколи нікого не ставив на
служіння без помазання – це правило як Старого,
так і Нового Заповітів. Але в часи Старого Заповіту Божий Дух сходив лише на окремих, вибраних,
людей – священиків, пророків, царів. Призначеного
для багатьох злиття Святого Духа Старий Заповіт
не знає. То було дуже особистісне, поодиноке по-

ЧИМ НАПОВНЕНЕ СЕРЦЕ

Для нас природно сприймати когось незнайомого за зовнішністю –
одягом, манерою поведінки, мовою.
Але реально людина пізнається лише
у повсякденному житті – у спілкуванні, спільній роботі чи якихось справах,
тому що в дійсності ми являємо собою те, чим є наш внутрішній світ. Зазвичай говориться про добре чи зле
серце, бо саме воно є вмістилищем
людських почуттів, які і визначають
суть людини. Добре серце – як сейф,
скарбниця, де зберігаються цінні речі.
Воно переповнене любов’ю, мудрістю, великодушністю, милосердям,
щирістю, співчуттям та терпеливістю. «Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із
лихої виносить лихе», – каже Біблія.
Адже невидиме (душа) є первинне,
початкове, а вже потім видиме.
Ми створені за образом і подобою
Божою, а Він усе творив Своїм Словом: всесвіт, природу, людину. В нас
Бог теж вклав подібний потенціал.
Так що наші слова мають силу – як
руйнівну, так і будівничу. «Смерть
та життя у владі язика», – навчає
нас апостол Яків. Тому перш ніж щось
сказати, треба добре думати. Ми несемо життя, коли говоримо позитивні
слова – благословення, миру, радості,

лагідності. В іншому разі – протилежне. Від чого ж залежить зміст слів у
наших устах? Від того, чим наповнене наше нутро. Тому вкрай важливо
бути пильним до того, що слухаємо,
на що дивимося, бо таким чином ми
впускаємо всередину себе хороше чи
зле, а значить, життя чи смерть. Очі
і вуха – це вікна нашого серця. Якщо
ми будемо їх відкривати до світла,
добра, правди, тобто всього Божого,
того, що дає натхнення, то ми і самі
такими станемо. І навпаки, серце наповнюватиметься злобою, якщо слухати і дивитись щось негативне.
Нам звично все найцінніше (матеріальне) дуже пильно охороняти – з
допомогою зброї, війська, армії. Але
насправді набагато важливіше і потрібніше сторожувати власне серце.
Бо багатство (чи убозтво) людини криється саме в ньому, в його місткості, в
тому, що там накопичено. Це виявляють наші уста, бо вони є дверима серця. Якщо там віра, надія й любов, то
на устах буде підбадьорююче слово,
добрі наміри, гарні побажання. Коли ж
людина лиха, не панує над гнівом, не
стримує свої емоції, говорить зле, це
означає, що цим наповнене її серце.
Прийнято вважати, що ми не можемо наказувати серцю, бо не маємо над

Д ЯКУ Ю !
Цього року весна хоч і з запізненням, проте так стрімко
і владно вступила у свої права, що не встигли й озирнутися, як вона вже йде по землі
впевненою ходою. Наше око
ще не насолодилося строгою
красою різнобарвних тюльпанів, як відразу ж розквітли самозакохані та горді нарциси.
Ще не одцвіла у лісі зозульчина пшеничка, як уже чманіє
в голові від запаморочливого аромату бузку. Дивишся –
уже й білопінна акація квітує
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пахучими ґронами, а за нею
поспішають розпуститися
духмяні квіти сором’язливого
жасмину. Весна спішить надолужити те, що намагалася
вкрасти в неї надокучлива,
затяжна зима, якій чомусь
цьогоріч заманулося тривати
так довго. І ласкаве сонечко
поки що лише тішить своєю
лагідністю, щадить нас від
надмірного тепла, спеки, даруючи гарні дні. І хоч нинішньої весни я далеко від рідних лісів та полів, але й тут,

у місті, помітно цей розкішний
шал весняного пишноцвіття.
Як не радіти та не дякувати
небесам за цю неописанну
земну красу, за щедрість і помірність у всьому!
Отож моє серце зараз переповнене безмежною вдячністю Всевишньому за все. І
за те, що допоміг пережити
тяжку зиму з безкінечними
недугами й тривогами та дочекатися теплої пори з її травами і квітами, з її постійною,
неминущою надією, яка наснажує і надихає. І за моїх
дорогих, рідних і близьких
людей, які весь час поряд –
з їх допомогою, підтримкою,
розрадою і втіхою. За людей
не рідних і не близьких, але
також дорогих, цінних, дуже
важливих у моєму житті – з
їх здатністю розуміти, терпіти і навіть як є за що гніватися, все одно прощати та
знову терпіти і терпіти. (Нещодавно був такий період у

Отець Михайло ЧИЖОВИЧ, м.Тернопіль

ним влади. Але це хибна і небезпечна
думка. Бог наділив нас здатністю володіти своїм серцем. Тому стерегти своє
серце, пильнувати, що в нього впускаємо, під силу кожному. Це можна порівняти з тим, що ми маємо ключ від якогось приміщення. Тож замикаємо його
для злодіїв та інших ворогів і пускаємо
туди лише своїх, друзів. Так само і з
серцем: як тільки ми приймаємо рішення бути відповідальними за сердечний
ключ (це невидимий внутрішній стопор, наша духовна спроможність дати
відсіч, не впускати у свій розум всяку
погань), то одразу з’являється мудрість
і здатність користуватися тим ключем,
відкривати скарбницю свого єства для
доброго і тримати надійно закритою від
злого, а також пильнувати, що виносимо з неї через свої двері-уста.
Мудрий Соломон каже, що життя
походить саме з серця. Тому мати
чисте і благородне серце – велике
щастя. Бо до таких людей Бог благоволить, тому вони ні в чому не мають
недостатку – насичені днями, плідні
в усіх справах, їхній дім повний доб
ра. Серце таких є справжній скарб.
Воно вільне від лукавих помислів,
здатне бачити чиюсь біду, горе, сіяти
надію там, де розчарування і відчай,
не тримати образ, бажати всім добра,
тішитися радістю ближнього... Поряд
з такими добре всім...
Пастор Олег САВЧАК, м.Тернопіль

моєму вже давно усталеному укладі життя, що довелося по-новому подивитися на
все, проаналізувати, переоцінити і дуже-дуже дякувати
тим людям.) За донедавна
зовсім незнайомих і чужих,
які тепер уже стали ближчими і значення яких у моєму
житті дуже відчутне. За абсолютно чужих, з якими ще навіть ні разу не бачилася, але
добр оту і дієву поміч яких
уже відчула. За тих, з ким
зустрілась перший і, скоріш
всього, останній раз, але які
встигли залишити у моєму
серці свій незгладимий слід.
За всіх цих людей, а також за
тих, про кого, можливо, забула, дякую Богу. Це все Його
милість, адже переконана в
істинності біблійної думки,
що в нашому житті нічого випадкового не буває – все закономірно.
А ще я вдячна Йому за
здатність згадувати гарне

минуле. Спогади про те, що
було зі мною колись і хто з
людей яку роль відіграв у моєму давнішньому житті, також
дуже приємні та підбадьорливі. І тоді мені зустрічалося так
багато хороших людей, що я
просто щаслива цим. Які в
мене були прекрасні батьки
(звісно, не вони зустрілися
мені, а я мала велике щастя народитися в них)! У яких
чудових учителів я мала змогу навчатися! Яких хороших
друзів зустріла і в школі, і в
університеті, і вже на роботі,
і всюди! Які приємні колеги
мені траплялися завжди, де
б я не працювала! Господь
весь час мені посилає доб
рих і щирих, відвертих і порядних... Хочеться, щоб так
було і було. Щоб душа ніколи
не переставала зігріватися
любов’ю (до когось і чиєюсь)
та вдячністю і до кінця щоб
буяла весна.
Ганна КИРИЛЮК, м.Черкаси
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життя

я і йшла далі – влаштувалася на роботу, аби ми з батьком і дідусем мали що їсти, продовжувала навчання,
щоб здобути освіту. Та, мабуть, через те, що я багато ще не розуміла
в житті і не була настільки сильна,
у мене стався психічний зрив. Я почала жити в передчутті якогось нещастя. Боялася радіти, навіть посміхатися, мені здавалося, що якщо я
буду почуватися щасливою, то неод
мінно отримаю ще якийсь удар. Це
дуже важкий стан. Бувало таке, що
боялася, аби не зійти з розуму. Але
Господь завжди був поруч, і я поволі,
день за днем почала одужувати. Його милість велика.
якийсь момент я усвідомила, що в Бога на моє життя є
план. Тож почала мріяти, приміряти
на себе якісь справи, що мені було б
до вподоби, і чекала небесного скерування. Тим часом навчалася в університеті на економічному факультеті, як колись хотіла моя мама. Але,
закінчуючи його, усвідомлювала, що
це не те, чим хочу займатися у житті. Я прагнула присвятити себе служінню іншим людям. Однак не знала,
як втілити свою мрію. Багато молилась, і Господь послав мені у серце
відповідь. Показав, що є люди, яких
Він направляє в інші країни, де Його
ще не знають, щоб вони розказували
про Христа, аби там теж пізнавали
Його. Ці люди – місіонери. Отримавши таке несподіване відкриття, деякий час я роздумувала, уявляла себе
в цій ролі. І наступний подарунок від
Господа не забарився. Ще не встигла
закінчити університет, як запропонували навчання в духовному закладі –
Українській Баптистській Теологічній
Семінарії, на вчителя недільної школи. Але, приїхавши на місце, дізна-

жен, хто приходить у цей світ, народжений бути таким. Адже Господь –
наш Батько, і Він, як і всякий земний
батько, не може бажати зла Своїм
дітям. Він не посилає біди і нещастя.
А якась скрута чи випробування, що
можуть супроводжувати наше життя, допускаються не для того, щоб
покарати нас за провини чи зробити
наше життя важчим, а щоб ми чогось
навчилися. В такі моменти краще не
ремствувати і не скаржитись на долю, а пам’ятати, що після темної пори неодмінно настає світанок.
цьому я переконалася на
власному гіркому досвіді.
Переживши негаразди в сім’ї, проб
леми зі здоров’ям, психіатричну
клініку, великі матеріальні збитки,
безгрошів’я, навіть втрату рідних,
знаю, що Бог все ж таки оновлює
Свою милість, відживляє нашу душу,
знаю, що сонце сходить, життя продовжується. Велике щастя – завж
ди поруч з собою відчувати Бога і
напуватися Його жертовною, безумовною, досконалою любов’ю. А
також мати її у своєму серці, щоб
віддавати тим, хто потребує, хто
осилює життєві труднощі, долає
якісь кам’янисті шляхи і непролазні хащі. Таких завжди хочеться підтримати, обійняти, сказати добре
слово. Колись я не встигла сказати
своїй мамі те найголовніше, що хотіла, тому сьогодні з усіма, хто поруч,
стараюся поводитись так, наче бачу
їх востаннє, часто повторюю, що я їх
люблю і ціную. Щоб зберегти незримі ниточки всеперемагаючої любові,
що пов’язують душі в єдине ціле, не
боюся бути відвертою.
рім цього, постійно намагаюся прислухатися до Божих
настанов. Комусь Він промовляє у

лася, що там є факультет зовнішньої
місії. Дуже вдячна всім, хто підтримав мене, і я зробила правильний
вибір, обравши саме цей факультет.
Тож охоче навчаюся. Саме тут я пізнаю радість буття, починаю усвідомлювати, що таке справжня християнська сім’я та які цінності в ній повинні
мати перевагу. Вчуся ще більше любити Бога і людей. Адже, крім теоретичних знань, в семінарії нас привчають застосовувати християнські
принципи на практиці. В цьому суть
послідовництва. Також велика увага
приділяється наставництву та формуванню духовної особистості.
навчаюся вже на останньому
курсі – 4-му, після чого зможу обрати: одразу їхати на місію чи
залишитись на деякий час в Україні, поки остаточно не відчую Божий
поклик. Впродовж чотирьох років навчання я побувала в місіонерських
поїздках в Азію, Африку, Європу і
можу з упевненістю сказати, що мене це надихає – виростають крила. Я
щаслива людина. І впевнена, що ко-

снах, до когось приходить у видін
нях, хтось чує Його безпосередньо,
комусь Він говорить через рідних,
друзів і просто знайомих, а може,
й незнайомих... Бог добрий до нас.
Кожна ніч змінюється ранком. І Свого Сина Він послав на землю, щоби
кожна наша ніч закінчувалася, щоб
ми не були оточені прокляттями, а
мали життя в повноті. Думка ж про
те, що мусимо весь час страждати,
терпляче нести свій важкий хрест,
знецінює жертву Ісуса Христа. Адже
Бог більше не дивиться на нас через
призму гріха. Віддавши заради нашого спасіння Свого Сина на муки,
Він огортає нас невимовною батьківською ласкою, купаючись в якій, ми,
Його діти, почуваємося щасливими
повсякчас – у сім’ї, в роботі, у служінні. І саме тримаючись за Його надійну руку, я змогла подолати труднощі,
зіп’ястися на ноги і крокувати дорогою, наміченою Ним для мене... Якщо з Його допомогою вдалося це мені, то, вірю, це можливо кожному.
Анна ВАТАМАН, м.Чернівці
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ій шлях до Бога розпочався,
мабуть, тоді, коли, повторюючи за бабусею «Отче наш», вивчила цю молитву напам’ять. Тоді мені було п’ять років. На жаль, бабуся
невдовзі померла. Але в мене залишилася подарована нею гарна книжечка з кольоровими картинками –
Біблія для дітей. Як тільки я пішла
у перший клас і навчилася читати,
то частенько поринала в захоплюючий світ тих дивних оповідей, де постійно був незримо присутній Хтось
дуже сильний, Який захищає і любить, – Бог. Вникаючи своїм дитячим
розумом у написане, завжди відчувала, що Той Самий Хтось ніби зав
жди був поруч зі мною. І дуже кортіло знати, Хто ж Він. У свої сім років
я вже розуміла, що Бога треба шукати в церкві. Тож попросила у батьків
дозволу відвідувати православний
храм, що був розташований поблизу
нашого дому. Вони не заперечували,
хоч самі тим не цікавились. (Я росла у звичайній сім’ї; у батька в житті траплялися важкі періоди, мама
дуже багато працювала, щоб забезпечити нас, чотирьох дітей, з яких
я була найстарша). Років через два
подруга запросила мене на службу до Греко-Католицької Церкви, і я
почала ходити з нею туди. Там була
недільна школа, в якій я навчалася
три роки. У тій церкві я знайшла багато друзів – ровесників і дорослих,
відчула їхню любов. А якось познайомилася з дівчинкою, що жила по
сусідству, вона розповіла, що співає
у дитячому хорі в протестантській
церкві. Я сама дуже любила співати і мріяла саме про церковний хор,
але чомусь була переконана, що там
можуть бути лише дорослі жінки. Тож
як моя нова подруга запросила мене піти з нею, я була у захваті. Добре
пам’ятаю день, коли уперше потрапила туди на зібрання. В приміщенні
ще нікого не було, лише ми з подругою. Сіли на лавочку, і я раптом відчула, що я вдома, мені затишно і спокійно. (І так уже 13 років.)
днокласники, знаючи, що я
ходжу до церкви, часто насміхалися з мене, ображали, могли
навіть влаштувати бойкот. А я була
такої вдачі, що ніколи не відповідала їм тим самим, мовчки терпіла глузування і, як це не дивно, зовсім не
гнівалась на своїх кривдників. Наприклад, коли вони зверталися за
допомогою в навчанні (а вчилася я
добре), то нікому з них не відмовляла, і їх дуже це дивувало. Все ж то
був складний період мого життя, але
я вдячна за нього, бо саме в той час
Бог почав учити мене любити ближніх, любити попри все.
оді я закінчувала дев’ятий
клас, планувала вступати до
навчального закладу, готувалася до
іспитів. Однак ці райдужні сподіван-
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ня в одну мить перекреслила страшна трагедія. Маму, двох молодших
братиків і сестричку збила машина –
на пішохідному переході, що був нерегульованим, просто зебра. Водій
був дуже п’яним, тому не помітив їх.
Всі загинули. Я залишилася, здавалося, сама у цілому світі... Більшого
болю неможливо відчути. Це пустота, яка роз’їдала зсередини. Я втратила частинку самої себе, в грудях
утворилася величезна чорна діра.
Але якась надприродна, незбагненна сила змушувала мене чіплятись
за життя. І я підсвідомо намагалася
заповнити ту смертельну душевну
пустку. Чим? Любов’ю до Бога. Усвідомлювала, що навіть у таких важких обставинах не хочу зраджувати
свого Небесного Батька наріканнями, відчаєм, збайдужінням, хочу бути вірною Йому до кінця.
ще через два місяці трапилась пожежа, у якій згорів
наш будинок і все майно. Наступного дня, коли я прийшла на згарище і
побачила лише обвуглені стіни, жалю не відчувала. В той момент зрозуміла, що матеріальне – це ніщо в
порівнянні з утратою найрідніших.
Адже їх повернути неможливо. Тодішні мої переживання ще більше
мене запевнили в необхідності дорожити людьми, багатіти не майном,
а друзями, близькими по духу братами і сестрами, витрачати час і зусилля на них, а не на якісь фізичні речі.
Звісно, потрібне і житло, і одяг, і продукти, але якщо вони втрачаються,
не варто побиватися, їх завжди можна набути.
залишилася з батьком і старим дідусем (зараз йому 83
роки) фактично на вулиці. Тато, який
і до всіх цих подій був не надто стійким до випробувань долі, зламався,
почав пити. Я намагалась повернути
його до реальності, просила, плакала. Йдучи мені назустріч, він звертався до лікарів, народних цілителів,
у наркодиспансери, реабілітаційні
центри, але все марно, все повторювалося знову і знову – п’янство,
нервові зриви, крики. Це було дуже
важко і боляче, я просто опускала
руки, але Господь завжди піднімав. Я
продовжувала молитись за нього, багато пробачала, не відповідала агресією, а завжди підходила, обіймала і
казала: «Давай серед нас буде жити Бог». І те, що зараз відбувається
з серцем мого батька, можна назвати чудом. Я бачу, як Господь починає
наводити в ньому лад, і я щиро вірю,
що мій татко в певний момент свого
життя стане Його дитиною.
олись мама вчила мене бути
сильною і покладатися лише
на себе, але навіть тоді я вже знала, що, які б труднощі не обступали з усіх боків, завжди можна надіятись на Бога. З цим переконанням
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Таємниця була у Бога,
Мрія, схована в серці Христа,
Не відкрита тодішнім пророкам,
Щоб здійснилась віків повнота.
За Його благодаттю освячені
Ми безцінною кров’ю Христа...
В день далекий, Богом означений,
Народилася Церква свята.
Злинув Дух на зібрання апостолів
І над кожним, як пломінь, палав.
Говорили іншими мовами,
Як їм Дух промовляти давав.
Дивувались люди побожні,
Що прийшли туди звідусіль:
То ж говорять про справи Божі,
Дуже просто, без всяких зусиль.
Промовляють усе зрозуміло...
Диво, ніби примарний дим!
Може, зранку нічого не їли,
Повпивались вином молодим?!
А Петро говорив сміливо –
Відкривалась небес висота.
Проростало у світ Боже диво,
Будувалася Церква свята...
Наречена Господня улюблена,
На землі вона – Тіло Христа.
Гнана, мучена, та не погублена –
Укріпляється і підроста!
Церква – люди, що взяті від світу.
Громадянство небесне у нас.
Ми – улюблені Божі діти
І піднесені будем в свій час.
Освіти нас Своєю правдою,
Щоб любов Твоя з нас потекла,
Щоб були ми і сіллю, й розрадою,
Щоб творили Божі діла.
Галина ЛЕВИЦЬКА

душi

www.mistonagori.com.ua

дувати вежу, щоб досягнути до неба, зрівнятися з Господом. Він побачив це і покарав їх за
гордість, розділивши різними мовами: «Зійдімо
і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони
мови один одного». А в день зіслання Святого
Духа Бог дав можливість різномовним паломникам чути проповідь кожному його мовою.
Святий Дух – Дух любові і єдності – вчинив це
чудо для об’єднання всіх народів.
З тих пір Святий Дух постійно діє у Христовій Церкві, мешкаючи в серцях християн, немов у храмі. Він є душею Церкви, освячує її й
опікується всіма її членами, допомагає віруючим через Христа мати доступ до Отця. Святий
Дух є Духом життя. Ним Отець оживляє людей,
мертвих через гріхи, його силою ми одержуємо
прощення. Також знаємо, що всі добрі справи,
постанови, всяке просвітлення душі походять
від Святого Духа. Лише Святим Духом можна
визнати Ісуса Христа, назвати Його Господом.
Святий Дух утверджував у вірі наші старші покоління в
часи атеїстичних переслідувань, силою Святого Духа
Церква збережена в усі темні часи, і його силою вона продовжує розвиватися й укріплюватися.
Тож сьогодні нам ніщо не заважає поєднати наші серця
з любов’ю Божою. Бо для того, щоб увійти у співтовариство святих на небі, треба жити з Христом тут, на землі,
жити, зберігаючи білий одяг своєї душі виконанням заповідей Господніх, підтримуючи її в чистоті та підживлюючи
свої духовні сили дарами Святого Духа, дарами любові й
благодаті Божої, які Господь щедро дає тим, хто любить
Його і живе за Христовими принципами.
Тож стараймося, щоб наше серце завжди було приємним помешканням для Святого Духа. Він сам нам у цьому
допомагає. Ми можемо звертатися до нього простими та
чудовими словами: «Утішителю, Душе істини, ти всюди
є і все наповняєш. Добрий скарбе і джерело вічного життя, прийди і вселися в нас, очисть нас від усякої скверни та приведи нас до спасіння». А ще – завжди дякувати
нашому Господу за Його чудесний дар – Святого Духа.

ВЕЛИКЕ ЧУДО

Свято зіслання Святого Духа належить до найбільш урочистих у церковному році – ми відзначаємо народження
Христової Церкви, бо в цей день Церква Христова почала
жити. Перед вознесінням на небо Ісус Христос пообіцяв
Своїм послідовникам: «Ви приймете силу, як Дух Святий
злине на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і у
всій Юдеї та Самарії, та аж до останнього краю землі».
Думаю, на знак того, що апостоли будуть проповідувати
Христову благовість усім народам, Святий Дух з’явився
тоді у вигляді язиків. І сталося велике чудо: вони, будучи галілеянами, почали розказувати про великі Божі діла
іншими мовами, як Дух їм давав промовляти, а кожен з
паломників, які прибули до Єрусалиму з різних країн, чув
свою рідну мову. Святий Дух просвітив простих і невчених людей таким потужним небесним світлом, що вони
зрозуміли глибокі таємниці святої віри і стали найкращими проповідниками та богословами. Його ласка була така
могутня, що після першої проповіді апостолів три тисячі
слухачів повірили в Христа і прийняли святе хрещення.
У книзі Буття сказано, що спочатку вся земля мала одну
мову й одні слова. Але горді й зарозумілі люди почали бу-
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МОЯ ЦЕРКВА
Часто людям здається,
що якщо їм хтось розповідає про Бога, то, значить,
обов’язково хоче їх кудись
заманити. Десь так думала
колись і я, зустрічаючи на
вулиці людей, які пропонували мені релігійні журнали
чи брошури. Аж поки сама не
прийшла до Бога та не почала відвідувати богослужіння.
Пам’ятаю, як негативно зреагували на моє увірування
колеги та знайомі. Мій керівник якось закликав мене до
свого кабінету і почав переконувати (абсолютно щиро,
по-доброму), що мені не варто ходити до тих «сектантів»,
бо «вони обдурять, задурманять, вимагатимуть гроші і вже не зможеш від них
вирватися». Після таких застережень я, звичайно, у зібранні ставилася до всього
з насторогою, придивлялася, але чогось подібного не
помічала. Так, на служіннях
говорилося про десятини,
пожертвування, однак силою
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ніхто нікого не змушував те
робити. Зате я зустріла там
людей щирих, відкритих, небайдужих, готових завжди
прийти на допомогу, поділитися останнім куском хліба.
Тоді нашій церкві було
лише два роки (зараз вже
25) і всі люди були приблизно однакового духовного рівня. І хоч казали, що визнан
ня своїх провин достатньо
лише перед Богом, мені чомусь завжди хотілося розказати про них ще й комусь
з людей, і робити це було
легко. Когось можуть здивувати мої слова про гріхи тих,
хто вже відвідує церкву, але
сюди (шукаючи Бога) приходять не святі та безгрішні, а якраз ті, хто усвідомлює
свою гріховність та розуміє,
що сам, без Божої допомоги,
її не позбудеться. А церква і
є місцем, де людина поволі,
крок за кроком очищається,
набуває християнських чеснот. Цей процес триває все
життя. І як добре, що НебесРозповсюджується
БЕЗКОШТОВНО
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ний Батько з першого дня нашого навернення до Нього
дивиться на нас і сприймає
через призму праведності і
святості Свого Сина, нашого
Господа, Який забрав наші
гріхи на хрест. Звичайно, той,
хто дійсно став на путь істини, не грішить свідомо. Так
що для мене дуже втішно
мати людей, перед якими не
соромно признатися у своїх
прогріхах, в присутності яких
легко покаятися перед Богом
та отримати підбадьорення.
Така Божа сім’я дуже важлива. Попри нашу недосконалість та недоліки, в ній ми
отримуємо прийняття.
На перших порах була приємно здивована і навіть дещо
вражена тим, що мої нові знайомі такі чуйні: завжди готові
прийти на допомогу, щось попросиш – тут же стараються
зробити. Я зразу відчула, що
в церкві – люди, з ким завжди
можна розділити свою біду і
потішитися своєю радістю.
Що серед них немає тих, хто
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тримає камінь за пазухою. Як
кажуть в народі, до доброго
швидко звикаєш. Отож для
мене невдовзі стало нормою,
що в зібранні завжди знайдуться ті, які помітять твій
стан, що тобі важко, – підійдуть і поцікавляться тобою.
Ті, хто не підведе, коли у дуже
відповідальний момент ти
потребуєш їхньої підтримки.
Хто ніколи не відмовить тобі
і одразу, як тільки ти попросиш, прийде, не відкладаючи
на завтра, навіть залишивши
свою роботу, допоможе тобі
в тому, з чим ти сам не можеш справитися. Хто хоч би
як втомився в кінці робочого
дня, зайде, посидить з тобою,
вислухає, зрозуміє, порадить.

Ті, кому опівночі зателефонуєш, і вони прибіжать. Хто
обов’язково запитає, чи потрібно тобі щось купити, бо
вони купують те «щось» собі.
Ті, хто, їдучи до міста на своєму автомобілі, запропонує
поїздку і тобі, якщо в тебе
власного транспорту немає.
Хто візьме і просто так подарує тобі дороге пальто або
туфлі. Ті, хто зв’яже тобі теп
лі шкарпетки, бо знає, що ти
мерзнеш у ноги. Ті, хто закличе до себе і пригостить
смачним обідом. Ті, кого можна покликати всього лиш на
картоплю в мундирах, але
та вечеря виявиться незабутньою. Ті, до кого можна
привести малих дітей і спокійно залишити їх на півдня
або й на цілий, щоб побули
з ними. Ті, хто піде з тобою
шукати дитину о 12-й ночі
аж до річки – це неблизько.
Ті, хто поїде з тобою до лікарні за 200 км, щоб тобі не
було самотньо і страшно. Ті,
хто не заздрить тобі, якщо в
тебе кращий дім, автомобіль
чи більш благополучні діти.
Ті, хто не образиться, якщо
ти щось не зміг, – зрозуміє.
Дякую Богу, що за 23 роки
я теж стала частиною цього
всього. Дякую Йому, що Він
любить Свою церкву і свого
часу за нею прийде. Це тішить і надихає – не боятися,
а з радістю чекати.
Г. ЯРІВСЬКА, м.Новодністровськ
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