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слово пастора
Нам поталанило жити в чудовому,
благодатному краї, що радує рясними врожаями, золотими світанками і
тихими надвечір’ями. Та щедра краса природи мало втішає українців –
скрізь можна почути нарікання, скарги і невдоволення. Людей дратують
мізерні зарплати, високі ціни, розбиті
дороги, нікудишній сервіс, бездіяльна
влада і ще багато чого. Так, проблем
у нас справді вистачає. Але попри
все, я люблю свою країну і, як кожен
патріот, дуже хочу, щоб вона зайняла гідне місце серед розвинутих світових держав. Вірю, що це можливо.

Біблія у «Повторенні Закону» пояснює причини та попереджує про
наслідки процесів, що відбуваються
у громадянському суспільстві. Двадцять восьмий розділ цієї книги починається з Божих обітниць успішного у
всіх проявах життя. Бог обіцяє: якщо
ми будемо чути Його голос і виконувати Його заповіді, то Він благословить наші сімейні стосунки і дітей,
здоров’я і роботу, матеріальні статки
і всі добрі починання. Тобто Бог прихильний до людей, що перебувають
у послухові та смиренні перед Ним.
Разом з цим, Господь дуже суворо застерігає від бунту і непокори.
Кара за них – різні прокляття: хвороби, смерть, бідність, згубні пристрасті
та багато іншого лиха. «За те, що не
служив ти Господеві, Богові своєму,
у радості та в добрі серця, із рясноти всього, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле
на тебе, у голоді, і в прагненні, і в
наготі, і в недостатку всього, а він
дасть залізне ярмо на твою шию,
аж поки вигубить тебе», – звучить
немов вирок. Про якого ворога говорить Святе Писання? Звісно, йдеться не про людей зі зброєю. Пагуба
йде від диявола і його спокус, піддаючись яким, люди невпинно грішать.
Це приводить суспільство до занепаду та моральної деградації. Якщо
дослідити статистику абортів, розлучень, наркоманії, алкоголізму та по-
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Прости...

Віта ПАШКОВСЬКА

ширення СНІДу в Україні, то відразу
стане зрозуміло, якому ворогу служать наші співвітчизники.
Відбувається масове
винищення нації через аборти
Коли на землі вперше пролилась
невинна кров (Каїн вбив свого брата
Авеля), Бог навічно засудив Каїна:
«Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до Мене з землі. А
тепер ти проклятий від землі, що
розкрила уста свої, щоб прийняти
кров твого брата з твоєї руки» (Буття, 4:10). Та це прокляття чомусь не
страшить наших сучасників. Матері
вбивають своїх дітей ще в утробі. Їх
не лякає й застереження медиків про
те, що передчасно перервана вагітність може спричинити рак молочної
залози. За роки незалежності в Україні було зроблено більше 40 мільйонів абортів! Задумайтесь: сьогодні
нас могло би бути удвічі більше. І це
лише офіційна статистика. Голос крові цих немовлят взиває до Бога про
справедливість…
Більше семи мільйонів
українців працюють
за кордоном

А таке популярне серед наших
співгромадян заробітчанство. Багато
українців, залишаючи свої родини,
шук ають кращої
долі за кордоном.
Часто це призводить до руйнування сімей, в результаті чого страждають не лише дорослі. Психологічні травми, отримані дітьми через
розлучення батьків, дають про
себе знати протягом усього життя. Створені ними
шлюби розпадаються втричі частіше, ніж подружні союзи тих, котрі
росли і виховувались у повних сім’ях.
Україна лідирує в Європі за
кількістю розлучень

Та люди звикли у всіх своїх негараздах винити когось іншого. Якось
я розмовляв зі своїм знайомим. Він
критикував владу, називав усіх злодіями, які крадуть вагонами. Я не стримався і зауважив, що він і сам, коли

під час жнив працював водієм, повертаючись із поля, щодня привозив додому мішок зерна. Але на думку мого
співрозмовника, це зовсім різні речі.
Хіба? Адже суть таких діянь однакова, відмінність лише у можливостях:
комусь доступні вагони, а комусь –
мішки. То чи варто осуджувати інших,
якщо твої вчинки не кращі?
За рівнем корупції Україна
134-та серед 178-ми країн

Близько вісімдесяти відсотків
українців вважають себе християнами. Та з огляду на ті лише окремі
факти нашого сьогодення, що згадуються вище, таке твердження викликає сумнів. Адже християни – це учні
Ісуса Христа, які у своєму повсякденному житті прагнуть бути такими, як
Він, – безгрішними. А наведені у статті приклади хіба можуть стосуватися
праведних людей?
Тому пропоную проаналізувати
своє життя і поставити собі запитання: «Чи я справжній християнин, послідовник Божого Сина? Чи
виконую Його заповіді і продовжую
Його справу?» Якщо ствердної відповіді немає, то це можна виправити глибоким і щирим покаянням.
Небесний Отець дає надію: «Якщо
Я замкну небеса, і не буде дощу, і

Всевишній Господи, прости
Свою рабу, свою дитину
За всі великі і малі гріхи,
За всі мої і не мої провини.
Прости за те, що у житті
Ні в чім не можу знайти міри,
Що балансую на межі
Між «розумію» й просто «вірю».
Прости за рідний мій народ,
Доведений в нужді до краю,
Що, скинувши чуже ярмо,
Своїх годує яничарів.
Прости за тридцять срібляків,
В які ми оцінили совість,
Прости за Каїна братів,
Що і донині прагнуть крові.

Прости, що любимо завжди
Дивитися в чужу кишеню,
А що погано де лежить –
Хапаємо в обидві жмені.
Прости за сльози матерів,
Які не можуть зрозуміти,
Чому назавжди до батьків
Забули стежку рідні діти.
Прости за кинутих дружин
І за самотніх чоловіків,
За сиротинці нас прости,
Де не чужі, а наші діти.
І ще за те всіх нас прости,
Що не навчилися прощати,
Що не підставимо щоки,
І не захочем плащ віддати.
За ненаписані пісні,
За непосаджені дерева,
За ненароджених синів
Прости! Бо нам це дуже треба.
Великий, всеблагий Господь,
За тугу, відчай, безнадію
Прости мене! Бо я, мабуть,
Себе простити не зумію.

якщо накажу сарані поїсти землю,
і якщо нашлю моровицю на народ
Мій, і впокоряться люди Мої, що
над ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я
Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній
Край!» (Друга книга хронік 7:13,14)
Тож доля нашої країни залежить від
кожного з нас.
Олег САВЧАК, м.Тернопіль

«ДорогийГосподи
Ісусе! Визнаю, що
я грішник і сам себе
спасти не можу. Вірю,
що Ти помер за мене на Голгофі і прийняв покарання за
мої гріхи. Прошу: прости
всі мої провини, увійди у моє
серце і будь моїм
Господом та Спасителем. Довіряю Тобі своє життя, хочу жити для
Тебе і служити Тобі. Амінь!»

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

Невидимый Святой Дух в Писании
назван «реками воды живой». Такое
образное сравнение помогает нам
легче осознать всю Его глубину, величие и силу. Ведь что такое река?
В первую очередь, это скрытая от
глаз естественная исходная точка,
из которой в каких-то определенных
местах земли пробиваются тоненькие ключики зеркально чистой воды
и дают начало маленьким ручейкам,
превращающимся впоследствии в
большие сильные реки. Река – это
сила, мощь, напор. Безудержный поток воды сметает все на своем пути.
Течение преодолеет любое препятствие, каким бы большим оно не
было. Ведь существует неоскудевающий обильный источник: вода идет
и идет, ни перед чем не останавливаясь, не взирая на преграды. Река
– это жизнь. Она в постоянном движении, это поток, не прекращающийся ни на мгновение. Застоя в реке не
бывает, она стремится и стремится,
целенаправленно бежит к конечному
пункту – океану.
Источником Святого Духа, Его началом является Бог. Святой Дух исходит от Небесного Отца, олицетворенного в моем представлении океаном, из которого мощным всеобъемлющим потоком вытекает Божий
Дух и великим множеством ручейков
вливается в сердца верующих. Поток Святого Духа неиссякаемый, он
не прерывается ни на секунду. Мы
в Боге – это значит, что мы в этом
вечном непрекращающемся течении Святого Духа, изливающегося на
нас с небес. Божий Дух знает дорогу к жаждущим сердцам и неустанно
стремится к ним. Он очищает человеческий дух, душу, тело от всяких
нечистот, избавляя от гнилой и горь-
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кой воды грехов, немощей, болезней.
Взамен омерзительной плотской, духовной и душевной грязи несет людям
«дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия».
Животворящий, созидательный
Святой Дух – это не просто река воды,

www.mistonagori.com.ua
Перед вознесением Иисус Христос, повелевая ученикам ждать
обещанного Святого Духа, сказал:
«Вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее, и Самарии, и даже до
края земли». Что и произошло в

«При наступлении дня Пятидесятницы… исполнились
все (ученики) Духа Святого…» (Книга деяний, 1,2 главы)

РЕКИ

ЖИВОЙ ВОДЫ
но воды живой, целительной. Силою
Своего Духа Всевышний Бог сотворил вселенную и вдохнул жизнь во
все, что наполняет ее. Иисус Христос, пребывая на земле в человеческом образе, начал творить чудеса,
только наполнившись Святым Духом. Им Господь исцелял людей от
всех немощей и болезней, изгонял
бесов, воскрешал мертвых, ходил по
воде, превращал воду в вино, кормил
пять тысяч человек пятью хлебами,
проповедовал Евангелие Царства.
Силой Святого Духа Небесный Отец
воскресил Своего Сына из мертвых и
в свое время воскресит избранных.

ЖИТТЯ З НАДЛИШКОМ
кафедральна проповідь
Божий Син прийшов на землю, щоб кожній людині дати
життя з надлишком, – так Він Сам про Себе говорить. Та
достаток, про який йдеться, може реалізуватись у нашому
сьогоденні лише через близькість до Нього. Тим, хто перебуватиме в Господі, Він обіцяє, що вони будуть у всьому
плодотворними і буде їм все, чого захочуть і попросять в
Нього (Євангеліє від Івана, 15 розділ). Чудова перспектива, чи не так?!
Яким саме чином людина може постійно перебувати
в Ісусі Христі? Існує п’ять основних рекомендацій, добросовісно виконуючи які, ми досягнемо бажаного єднання зі
Спасителем.
Найперше. Перебувати в Слові, тобто щоденно читати
Біблію, роздумувати над Божими законами і настановами.
Читаючи, отримувати скерування для свого життя і повсякчас
діяти згідно з ними. Одним словом, потрібно зробити Святе
Писання переконливим пріоритетом у всьому.
Наступне. Постійно перебувати у молитві. Молитва – це
спілкування. Як і кожна бесіда, вона дає співрозмовникам
взаєморозуміння. Тому молячись, люди більше пізнають Бога
і отримують від Нього всякі надзвичайні блага. Ісус Христос,
коли був на землі в людській подобі, дуже багато молився,
черпаючи у Отця силу для здійснення Його волі. Наскільки ж
більше ми потребуємо Його праведності, міцності, допомоги!
Далі. Необхідно завжди перебувати в науці Христовій.
Тобто, освоювати християнські доктрини, бути учнем Ісуса та
в усьому Його наслідувати, нести людям Благу звістку і служити їм. «Хто науку мою берегтиме, не скуштує той смерти повік», – урозумляв Господь юдеїв, які не вірили Йому.
І ще. Повсякденно перебувати у спільності з віруючими,
тобто бути у Церкві. Одноосібно людині важко справитись із
усіма проблемами, що неодмінно виникають у житті. Кожен
з нас потребує допомоги, підтримки і розради від своїх братів і сестер. Церква – це люди, що сповідують Ісуса Христа
своїм Господом. У Біблії написано, що там, де во ім’я Ісуса
зібрані двоє або більше, серед них є і Син Божий, який надихає вірою і дає сили долати труднощі.
Насамкінець. Ісус заповідав довіку перебувати в таїнстві
причастя, тому що вічне життя матиме лише той, хто буде
куштувати хліб і пити вино, які символізують тіло і кров Господа. «Хто тіло Моє споживає та кров Мою п’є, той в Мені
перебуває, а Я в ньому, і того воскрешу Я останнього дня».
Бог любить вас. Тож дайте Господу місце у своєму житті,
і самі завжди перебувайте у Ньому.
Віктор ФРАНЧУК

день Пятидесятницы, когда все ожидавшие исполнились Святым Духом
и начали говорить на иных языках.
Они укрепились в силе, чтобы со
властью и мудростью проповедовать
покаяние и крещение во имя Иисуса,
творить чудеса исцеления, изгнания
бесов, воскрешения мертвых.
Сошествие Святого Духа на землю открыло новую эру в жизни верующих. С тех пор вот уже более
двух тысяч лет все жаждущие могут
наполняться Его животворящей силой, действующей во благо каждого.
Иисус называет Его нашим помощником: «Утешитель же, Дух Святый,

«Дети собирают дрова, а отцы разводят
огонь, и женщины месят
тесто, чтобы делать
пирожки для богини
неба и совершать возлияние иным богам,
чтоб огорчать Меня.
Но Меня ли ого рч аю т
они?– говорит Господь,–
не себя ли самих к стыду
своему?» Эти слова прочитал недавно в Библии,
и в памяти всплыло мое
босоногое детство, игры
сельских мальчишек на
грани с, казалось бы, невинными шалостями.
Однажды мой
закадычный друг
Миха принес какуюто странную штуковину, похожую
на кость от скелета. Он объяснил,
что нашел ее на кладбище, когда, по обыкновению сокращая
путь, бежал к тетушке.
Та ко Дню Святой Троицы
хотела украсить дом и попросила его нарвать зеленых веток. Для пацанов помощь в таком деле всегда
была в удовольствие. Как и
сам праздник. Ведь в этот
воскресный день было принято ходить со взрослыми
на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников. А нам, детям, раздолье
наесться всяких сладостей
прямо среди могил и крестов. Особенно нравились
пирожки с яблочным повидлом и халвой. Но возвращаюсь к Михиной находке.
Он сказал, что эта кость не
простая, а заколдованная,

місто на горі

Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам». Утешитель, Помощник, Советник, Ходатай,
Адвокат, Сподвижник – в таких ипостасях приходит Святой Дух в нашу
жизнь. Если мы позволяем, то в любой ситуации Он берется за решение
наших проблем вместе с нами, потому что призван помогать, содействовать и поддерживать любящих Бога.
Без Него мы не живые: пусты, слепы
и немощны.
Для меня Святой Дух – реальная
и восхитительная Божественная Личность. Его присутствие в моей жизни весомо, ощутимо и драгоценно.
Он дает мне силу жить, прощать,
любить, верить, не грешить, быть
радостной и счастливой. Почти тринадцать лет назад я пришла к Богу за
жизнью. Потому, что умирала. Чудо
исцеления от болезни произошло не
в один момент. Но даже тогда, когда
совсем не было сил встать и жить, я
делала это, потому что Святой Дух
давал мне Свою силу. День за днем
и год за годом Он животворил меня,
подкреплял, восстанавливал, исцелял по Божьему Отцовскому благоволению. Я бесконечно признательна Небесному Отцу во имя Иисуса
Христа за Святого Духа. Благодарна
за Его ведение, мудрость, святость,
веру, мир, радость, которыми Он наполняет меня постоянно.
Обетование дара Святого Духа
относится ко всем людям, которые
призовут Господа в свою жизнь, –
так написано в Библии. Как и то, что
только посредством Святого Духа человек может признать Иисуса Христа
своим Господом. Всех читателей поздравляю с Днем Пятидесятницы и
искренне желаю лично познать великое благо сошествия Святого Духа!
Алла ГАНДЗЮК

уроки життя

потому что не только светится в темноте, но и воняет
по–особому, не по-нашенски.
И мы решили проверить эту
гипотезу, отправившись ночью на кладбище.
То, что там произошло, я
смог осознать только годы
спустя, когда стал верующим и начал читать Библию.
А тогда мы решительно двинулись навстречу приключениям. Миха, конечно, предводительствовал и торжественно нес свою находку над головой. Кость действительно
блекло светилась, как будто
намазанная фосфором, и
ощущался запах тухлых яиц

– то ли от нее, то ли от чегото другого. Внезапно Миха
споткнулся, скрутился и
упал на землю. Его начало дергать из стороны в
сторону, а из груди раздавались непонятные рычащие звуки. Мы остолбенели.
От ужаса, который охватил
бесстрашные мальчишеские
сердца, не могли даже пошевелиться.
Не знаю, сколько длился этот кошмар. Вдруг мы
услышали громкий крик:
«Изыди, сатана, во имя
Иисуса!» Мы встрепенулись
и увидели, что возле нас стоит дядька Пахом, бывший
моряк. Выйдя в отставку,
он неожиданно для всех
пошел служить дьяком и
частенько засиживался
в старой часовенке, бормоча молитвы и читая
толстую потрепанную
книгу (позже я понял,
что это была Библия).
Страх отступил. Пахом
ногой отшвырнул кость, поднял Миху, взвалил его на
свою могучую спину, а нам
приказал следовать за ним...
Так Божьим провидением мы были избавлены от
оккультной бесовской хватки, в которую попали по своей глупости и неосторожности. С тех пор, однако, мне
и моим друзьям больше не
хотелось ходить на кладбище. Даже в праздничные
дни, когда все село выходило с пирожками и сладостями поминать усопших. Пропал аппетит.
Сергей КАРПЕНКО,
г.Тернополь

місто на горі

www.mistonagori.com.ua
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«К А Р А В А Н М И Л О С Е Р Д И Я »
СПАСАЕТ МАЛЕНЬКИХ НЕПАЛЬЦЕВ
В Непале живут многие народности, и у каждой из них есть
свое толкование названия их государства. На санскрите, например, «Непал» означает «земля у подножия гор». И действительно это так. С северо-запада на юго-восток страны
простираются две горных полосы. Северную гряду образуют
Большие Гималаи. На территории Непала находится 240 пиков
высотой более шести километров, а восемь из них превышают восьмикилометровую отметку. Среди них и самая высокая
(8848 м) вершина нашей планеты – Эверест (по-тибетски Джомолунгма). Подняться на Эверест мечтают все альпинисты,
ведь не зря эту гору называют «крышей мира». Также влечет
сюда изобилие и разнообразие флоры и фауны. Удивителен Непал и своим уникальным климатом широчайшего диапазона: от
тропического на юге страны до арктического в высокогорье.
Поразительна и контрастность природных поясов: от субтропических джунглей, покрывающих долины, до тундровой зоны и
вечных ледников на вершинах Гималаев.

В начале прошлого года у
меня появилось желание откладывать деньги на какоето дело, угодное Богу. Мы с
мужем договорились максимально сократить расходы,
обходиться лишь его зарплатой, а все заработанные
мной средства копить для
христианского служения. В
чем оно будет состоять, на
тот момент я еще не знала. В своих молитвах всегда
просила, чтобы Господь показал мне ту нужду, которую
Он хочет восполнить с моей
помощью. Обещала Богу, что
куда Он меня направит, туда
я и пойду, все, что повелит,
исполню.

ную в горах между Индией
и Китаем. Путешественники со всех концов земного
шара едут сюда, чтобы полюбоваться восхитительными горными пейзажами. Но
не туризм был целью моей
поездки. Меня интересовали люди, точнее – дети, девочки, которые по традициям
страны Непал лишены родительской опеки и с рождения
обречены на продажу в индустрию сексуальных развлечений. Единственное занятие, которое может дать им
средства к существованию,–
это проституция и попрошайничество. Мужчина может продать свою жену или

В один из обычных сентябрьских дней, после
утренней молитвы я посмотрела телерепортаж из Непала. В этой стране девочек из низших каст за гроши
продают для занятия проституцией их же родители.
Из сексуального рабства таких детей освобождают миссионеры и расселяют в созданные ими христианские
приюты. Этот сюжет очень
взволновал меня. Сердце
обожгло болью. Я поняла,
что Бог призывает меня в
Непал, что это и есть мое
служение. С того дня я постоянно молилась за далекую, неизвестную мне страну и за ее обездоленных детей. Очень хотелось стать
одной их тех христиан, которые реально помогают
маленьким непальцам.
Мое желание осуществилось весной этого года. Я
поднялась на борт самолета, который доставил меня в
маленькую страну, затерян-

дочь в публичный дом, может отдать их туда на какоето время, а может вынудить
их принимать клиентов и на
дому. К занятию проституцией детей начинают готовить с
четырех – пяти лет, а в шесть
– восемь могут уже продать.
Поэтому мамами становятся
там очень рано.
Находясь в одной из деревень, где торгуют «живым товаром», я поинтересовалась,
по какой цене продают этих
детей. Ответ меня шокировал: «Если скупают партию,
то от двух до четырех долларов за девочку».
Думаю, что к такому бедственному положению и нечеловеческим условиям жизни, которые совершенно неприемлемы для европейцев,
эту страну привело невероятное идолопоклонство и культ
множества богов. Невзирая
на явные проклятия – нищету, разврат, болезни, которые
угнетают непальцев, многие
туристы стремятся подра-

жать местному населению в
его религиозных пристрастиях. Я наблюдала, как белые
люди производят культовые
обряды и ритуалы перед изваяниями уродливых божков и демонов, почитая их
и принося им дары в виде
пищи, семян, цветов, венков.
Многие идут на поклонение к
жрецам и монахам, снующим
в огромном количестве около
разных храмов, ставят себе
на лбы метки, платят за это
деньги. Позволяя монахам
и жрецам «благословлять»
себя, через ритуалы поклонения эти беспечные туристы

посвящают свою жизнь демонам и бесам. Некоторые еще
и на родину увозят скульптуры, изображения безобразных демонов, не понимая,
что везут в свои дома несчастья. Таким образом многочисленные туристы вовлекаются в оккультные практики
религий Непала, а разрушительная сила идолопоклонства плодит проклятия в их
жизнях.
Светлым лучом, пронизывающим тьму ложных верований, является христианство. Оно пришло в Непал в

строительство и содержание
школ, приютов, госпиталей
и повсеместно проповедует
Евангелие. В рамках миссионерского проекта, нацеленного на избавление детей
из сексуального рабства, я
и прибыла в Непал. Тут мне
посчастливилось сотрудничать с коренными жителями, которые обратились в
христианство и вдохновенно служат в попечительских
учреждениях. Таким богоугодным трудом они приносят своей родине множество
благословений.

а их обитатели получают
освобождение, исцеление,
спасение. Везде нас ждал
радушный прием, искренняя
радость от подарков, которые мы привезли с собой,
и множество свидетельств
того, что мы работаем не напрасно. Ведь христианские
приюты стали убежищем для
девочек, которые изначально были обречены с раннего детства заниматься проституцией, а впоследствии
стать уличными попрошайками. Сейчас они учатся в
школе, имеют возможность
освоить профессию, получить дальнейшее образование, а значит в будущем
найти нормальную работу.
Кардинально изменившиеся
жизни маленьких непальцев
ломают устоявшиеся на протяжении многих веков традиции, согласно которым для
рожденных в кастах «неприкасаемых» уготованы нищета
и рабство.
Вырванных из оков бедности и порока еще совсем
немного. Это только маленькая часть того, что Господь хочет сделать на непальской земле через своих
верных посланников. Поэтому призываю всех неравнодушных людей: присоединяйтесь к «Каравану милосердия». Ваша лепта в это
благое дело может выражаться молитвами за страну
Непал, благотворительными
пожертвованиями или непосредственным участием в
миссии. Сострадание, проявляющееся добрым даянием, обязательно принесет нуждающимся людям
огромную пользу. Давайте соединим наши усилия
для того, чтобы как можно
больше людей в той далекой стране узнали любовь

XIX веке благодаря миссионерам из Индии и западных
стран. Слушая их проповеди
о спасении, многие представители отверженных каст обретали надежду и посвящали
свои сердца и жизни Иисусу
Христу. Работу местных хри-

В составе миссионерской команды я побывала в
трех из шести недавно открывшихся детских домах,
в которых проживают дети
из низших каст. Это маленькие островки благоденствия,
где господствует Божий дух,

Христа и освободились от
вековых проклятий. Пусть
через наш совместный труд
во спасение от рабства, греха и смерти вся земля наполнится Господней славой.
Валентина ФИЛИМОНОВА,
г.Таллинн, ЭСТОНИЯ

стиан поддерживает миссия
«Караван милосердия». Это
движение направлено на оказание помощи жителям развивающихся стран. «Караван
милосердия» финансирует

В Непале проживает около 29 миллионов человек, принадлежащих к сотне разных народностей, говорящих на 90 различных языках. Население разделено на более чем 300 каст
– от высших до низших, вплоть до «неприкасаемых». Кастовое деление является результатом жесткого социального
расслоения, основанного на родовом происхождении. Из-за
него низшие слои оказываются в замкнутом порочном круге
бедности, изоляции и эксплуатации.
К «неприкасаемым», например, относятся касты «далид»
и «бади», стоящие у подножия социальной лестницы. У них
нет никаких гражданских прав. Считается, что лишь своим
присутствием они способны осквернить представителей
более высоких сословий. Принадлежность к той или иной касте фиксируется в имени каждого непальца. Иметь в нем
приставку «бади» или «далид» считается позором. У таких
людей нет собственной земли, им нельзя учиться, работать,
запрещено даже посещать храмы.

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

дзеркало
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Януша Корчака для родителей

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать собой.
Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него
делаешь. Ты дал ему жизнь, он даст жизнь другому, тот –
третьему. Это и есть необратимый закон благодарности.
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости
не есть горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и взойдет.
Не смотри на его проблемы свысока. Жизнь дается каждому по силам. Будь уверен, для ребенка его жизнь тяжела
не меньше, чем для тебя твоя. А может быть, и больше,
поскольку у него нет опыта.
Не унижай!
Не забывай, что время, проведенное с детьми – инвестиция в их и твое будущее.
Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для ребенка. Помни: для него сделано недостаточно, даже если
сделано все.
Ребенок – это не только плод от твоей крови и плоти.
Это та драгоценная чаша, которую Бог дал тебе на время.
Наполни эту чашу своей любовью.
Научись любить других детей. Никогда не делай чужому ребенку то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
Люби своего ребенка успешным и неудачливым,
талантливым и посредственным, послушным и строптивым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это
праздник, который с тобой не навсегда.
Януш КОРЧАК, Польша (1878 - 1942) – выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель.
В годы оккупации Польши фашисткой Германией, имея
возможность выехать из страны, Корчак героически боролся за жизнь детей в варшавском гетто; где и погиб
в газовых камерах Треблинки вместе с 200 своих воспитанников.
Джон Бленчард піднявся з лавочки, поправив свій армійський однострій і почав пильно вдивлятися у натовп, що проходив через привокзальну площу. Він чекав дівчину, серце
якої знав, а обличчя ніколи не
бачив. Він чекав дівчину з
трояндою…
Все почалося тринадцять місяців тому в
одній із бібліотек Флориди. Джона дуже зацікавила вибрана ним книга, але не стільки тим, що
в ній було написано, як позначками, які хтось зробив
на полях. Стриманий почерк
свідчив про глибоку душу і
проникливий розум. Приклавши чимало зусиль, він
знайшов адресу колишньої
власниці книги. Міс Холіс Мейнел жила в Нью-Йорку. Джон написав їй про себе і запропонував
листуватися.
Н е вд о вз і й о го п р и з ва л и н а
фронт. Почалася Друга світова війна. Протягом наступного року вони
багато дізналися одне про одного з
листів. Кожне послання було насіниною, що падала в серце, як у плодючий чорнозем. Їхній роман був
багатообіцяючим. Джон Бленчард
попросив нову знайому вислати
йому своє фото, але вона відмовила. Якщо його наміри серйозні, то її
зовнішність не може мати великого
значення – так вона вважала.
Коли солдату прийшов час повертатися додому, була призначена
їхня перша зустріч – о сьомій годині на центральному вокзалі НьюЙорка. «Ти впізнаєш мене, – писала
вона,– на моєму жакеті буде при-
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душi
промінчик
На дверях однієї невеличкої крамниці з’явилося оголошення «Продаються кошенята». Воно одразу привернуло
увагу дітвори, і через лічені
хвилини до магазину увій-

– У мене зараз лише дві
гривні, – сумно промовив
хлопчик. – Будь ласка, можна мені хоча б подивитися
на них.
Продавець посміхнувся і повиймав з великої коробки кошенят. Опинившись
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шов хлопчик. Привітавшись
з продавцем, він несміливо
поцікавився, скільки коштують кошенята.
– Від 30 до 50 гривень,–
відповів продавець.
Безнадійно зітхнувши, малий дістав з кишені гаманець
і взявся рахувати гроші.

шпилена червона троянда».
Рівно о сьомій він був на місці і
чекав дівчину, яку ніколи ще не бачив, але вже полюбив її душу. В руках
він стискав маленьку синю книгу, що
мала послужити його пізнавальним
знаком. Ось як він сам описує те, що
сталося потім. «Мені назустріч ішла
молода дівчина. Я не зустрічав красивіших за неї: струнка, витончена фігура, великі блакитні очі, світле хвилясте волосся спадає на плечі... У своєму зеленому жакеті вона нагадувала
весну. Побачивши її, я був такий вражений, що попрямував до неї, зовсім
забувши глянути, чи є троянда. Коли
між нами залишилося кілька кроків,
дивна усмішка з'явилася на її обличчі. «Ви заважаєте мені пройти»,–

місто на горі
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на волі, маленькі пухнасті
клубочки покотилися у різні
боки. Біля коробки залишилося тільки одне. Коли воно
намагалося наздогнати своїх
братиків, то якось дивно підтягувало задню лапку.
– Скажіть, а що з ним? –
запитав хлопчик.

почув я. І одразу ж за її спиною побачив міс Холіс Мейнел. На її грудях
яскраво палала червона троянда. А
дівчина в зеленому віддалялася все
дальше і дальше.
Я дивився на жінку, яка стояла переді мною. Вона була не просто гладка, а дуже гладка. Віком, мабуть, уже
далеко за сорок. Старий вицвілий капелюшок прикривав тонке тьмяне волосся.
Гірке розчарування наповнило моє
серце. Здавалося, я розривався надвоє. Спокушало величезне бажання повернутися і наздогнати ту прекрасну дівчину. І в той же час відчував
глибоку прихильність і подяку до цієї
жінки, чиї листи давали мені силу і
підтримку в найважчі часи мого життя.
А вона стояла і мовчки дивилася
на мене. Бліде кругле обличчя виглядало добрим і щирим, сірі очі світилися теплими вогниками. Я зважився. «Ви, очевидно, міс Мейнел. А
я – лейтенант Джон Бленчард. Дуже
радий, що ми змогли нарешті зустрітися. Чи можу я запросити вас на вечерю?» На обличчі жінки з'явилася
посмішка. «Я не знаю, про що ти,
синку, говориш,– відповіла вона.
– Але та молода особа в зеленому
жакеті, яка щойно пройшла, попросила мене приколоти цю троянду.
Вона сказала: якщо ви підійдете і
запросите мене на вечерю, то я маю
сказати вам, що вона чекає вас в
отому ресторанчику. Ще вона ска-

– У цього кошеняти вроджена травма. Ветеринар
сказав, що це вже назавжди,
– пояснив продавець.
Хлопчик помітно схвилювався.
– Саме його я й хотів би
купити.
– Та ти що, хлопче, жартуєш? Це ж неповноцінна тварина. Навіщо вона тобі? Втім,
якщо ти такий милосердний,
то забирай його так, без грошей.
Ці слова зачепили маленького покупця за живе.
– Я не хочу брати його задаром, – промовив він напружено. – Це кошеня коштує
рівно стільки ж, скільки й інші.
І я готовий заплатити повну
ціну. Я принесу вам гроші, –
твердо додав він.
Здивований чоловік почав
було умовляти:
– Синку, ти просто не розумієш усього. Цей бідолаха
ніколи на зможе бігати, гратися і стрибати, як інші кошенята…
Але хлопчик раптом підняв ліву штанину. Вражений
продавець побачив жахливо
викривлену ногу дитини, зафіксовану металевим каркасом.
– Я теж ніколи не зможу
ні бігати, ні стрибати, – тремтячим голосом промовив малий.
Продавець розгубився.
Та опанувавши себе, посміхнувся.
– Синку, я впевнений, що
ти будеш прекрасним господарем і вірним товаришем
нашому Мурчикові. Адже
справжній друг пізнається
в біді.

історії для душі
зала, що це – своєрідна перевірка».
Джон і Холіс одружилися. Влаштоване дівчиною випробування
було тестом на визначення характеру молодого чоловіка. Якби він
відвернувся від зовні непоказного,
то втратив би найцінніше. Історія їхнього кохання стосується, напевно,
в якійсь мірі і кожного з нас. Всі ми
зустрічаємо таких людей з трояндами. Непривабливих і забутих, одиноких і знедолених. Тих, до кого немає
бажання підходити, кого хочеться
швидше обминути. У нашому житті
їм не знаходиться місця, вони відкинуті десь далеко на задвірки наших
душ. Таким чином ми часто відмовляємося від Божих благословень,
прихованих у людських серцях.
Зупиніться. Згадайте тих людей,
які зазвичай вам байдужі. Вийдіть
зі своєї затишної квартири, підіть
на людну вулицю і дайте бутерброд
жебракові. Поїдьте в будинок престарілих, сядьте поруч з немічною
жінкою і нагодуйте її. Сходіть з гостинцями до шпиталю і втіште тих,
кого ніхто не відвідує. Вдивіться в
непривабливе і стражденне. Нехай
це стане перевіркою вашого характеру. Пам'ятайте, що знедолені носять світом троянди.
Макс ЛУКАДО,
м.Сан-Анжело, США
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