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

Небесный Отец!
Я слышал о Тебе, но 
никогда не общал-
ся с Тобой. Хочу 
внимать Тво-
ему Слову, быть 
ближе к Тебе, 
и с п о л н я т ь 
Твою благую 
волю. Прости, ес-
ли что-то в своей 
жизни делаю не так. Про-
сти все мои грехи. Иисус Хри-
стос, будь моим Господом и Спа-
сителем! Избавь меня от зла, 
сохрани от беды, благослови моих 
детей. Благодарю Тебя за все Твои 
милости.       Аминь!
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Вячеслав БОЙНЕЦКИЙ
Зачастую мы охотно отдаём Госпо-

ду все наши вчерашние дни, с легко-
стью перекладывая на Него свои былые 
проступки. Верим, что Он обязательно 
простит все прошлые грехи, сомнения 
и страхи. Но почему мы не поступа-
ем так же с грядущим – завтрашними 
днями? Дело в том, что большинство 
из нас самонадеянно рассчитывает на 
своё будущее. Люди уверены, что име-
ют полное право держаться собствен-
ных представлений о нём. Нередко  
мы составляем претенциозные планы 
независимо от Бога и без Его участия. 
И только потом просим Всевышнего 
благословить и исполнить наши жела-
ния. А подчас мы вспоминаем о Творце 
лишь в момент отчаяния, когда рушат-
ся наши человеческие замыслы. Можем 
даже обижаться на Господа за то, что Он 
не поддержал нас и не помог реализовать 
задуманное. 

Общество переживает особенный 
период, подобного которому раньше 
не было. Соблазнов в мире всегда было 
великое множество. Но сейчас умы за-
хватил самый коварный изо всех –   ис-
кушение деньгами. Люди стремятся к 
богатству. Многочисленные тренинги 
по достижению финансового благо-
получия учат нас мечтать много и по-

крупному, планировать достижение не-
бывалых высот, мыслить масштабно, 
«делать золото из воздуха». Лозунг о 
том, что хорошей жизни много не быва-
ет, человечество воспринимает с небы-

валым восторгом и азартом. Люди бук-
вально зациклились на внешнем успе-
хе и стремятся достичь недостижимых 
для них стандартов жизни. Погоня за 
бесконечными «надо» и «хочу» по-
стоянно держит всех в напряжении, в 
неудовлетворённости собой и изматы-
вает до предела. Чтобы снять беспре-
рывный стресс, люди впадают в край-
ности – пьянствуют, ведут разгульную 
жизнь, прибегают к сильнодействую-

щим антидепрессантам. Разорвать этот 
порочный круг собственными силами 
человек не в состоянии. На фоне пода-
вляющего большинства людей, моти-
вированных исключительно на успех, 

обычные граждане с простыми 
мечтами и желаниями чувству-
ют себя белыми воронами, а то 
и вовсе вымирающим видом.

Молодое поколение осо-
бенно беззащитно перед мо-
дой на обогащение. Родители 
заранее планируют всю жизнь 
своих детей, включая учебу, 
женитьбу, карьеру, бизнес. 
Отпрыскам ничего более не 
остается, как только реализо-
вывать амбиции своих роди-
чей, не задумываясь, хорошо 
это или плохо.

Так, в страхе перед за-
втрашним днём, в гонке за наживой, 
людям некогда вспомнить о своих ду-
ховных истоках. А ведь человек – Бо-
жье творенье, и только во власти Не-
бесного Отца делать нас богатыми и 
нищими, успешными и неудачниками. 
Нужно просто покориться Его благой 
воле и принять Его совершенный план 
на свою жизнь. Это, прежде всего, спа-
сение от ада и вечность на небесах. А 
с реализацией главного приложится и 

Уявіть: блукаючи лісовими 
стежками, ви побачили зруй-
нований мурашник і захотіли 
його відновити. Звернулися до 
мурах: «Дуже прикро, що ваш 
будинок розрушений. Як би 
мені хотілося, щоб ви зрозумі-
ли, що я не завдам вам шкоди, 
а навпаки, хочу допомогти». 
Звісно, такий діалог – абсурд. 
Це неможливо, адже мурахи 
не знають людської мови. А 
як було б добре, якби ви хоч 
на кілька хвилин змогли ста-
ти мурахою і розповісти собі 
подібним, що хочете подбати 
про них. 

Так вчинив Ісус Христос. 
З висоти небес Господь бачив 
нашу планету, що мчить у без-
межному просторі,– прокля-
ту, переможену і приречену 
на муки пекла. Він бачив вас і 
мене, згорблених під тягарем 
гріхів, зв’язаних беззакон-
нями. У Своїх небесних осе-
лях Він прийняв рішення про 
наше визволення. Сонми анге-
лів схилилися в невимовному 
смиренні й благоговінні, коли 
Цар царів і Пан панів, здатний 
Словом творити світи, зійшов 
на Свою сяючу колісницю, за-
лишив перлинні брами в гли-
бині небес і темної ночі, коли 
зірки та ангели співали Йому 
хвалу, вийшов з колісниці над 
Юдеєю, скинув свої блиску-
чі ризи і став людиною, щоб 

Д О В Е Р ЬТ Е  Б О Г У  С В О Е  З А ВТ РА

І С У С  Х Р И С Т О С  –  В І Д К У П И Т Е Л Ь 
бути Посередником між нами 
і Богом. 

Ісус Христос так сказав про 
Cебе: «Я – Альфа і Омега, по-
чаток і кінець» (Об’явлення 
Івана Богослова 1:8). Він і 

тільки Він має владу і силу 
повернути людину Богові. Але 
якою ціною? Господь повинен 
був зійти на землю, принизи-
тися, уподібнившись до люди-

ни, і покірно прийняти смерть. 
Він мав вступити в битву з грі-
хом і перемогти сатану – во-
рога людських душ. Божому 
Сину потрібно було викупити 
рабів з невільничого ринку грі-

ха, розірвати пута і звільнити 
ув’язнених.

Саме так все й відбулося. 
Він прийшов, щоб відкрити 
нам Всевишнього, Його лю-

бов до нас і бажання вряту-
вати, вказати на милосердя і 
довготерпіння Бога, на Його 
благодать і стремління дати 
нам вічне життя. Більше того, 
Ісус Христос зодягнувся у тіло 
і кров, щоб померти на хрес-
ті. «Він був з’явився, щоб гріхи 
наші взяти» (Перше послання 
св. апостола Івана 3:5). Ціль 
приходу Божого Сина на зем-
лю полягає в тому, щоб відда-
ти Своє життя в жертву за наші 
гріхи. Він прийшов, щоб у ве-
ликих стражданнях померти 
замість нас. 

 Ісус був погорджений і від-
кинутий людьми, пережив від-
ділення від Бога-Отця та по-
карання за вчинені нами без-
законня. «Він був ранений за 
наші гріхи, за наші провини 
Він мучений був». Його кров 
була пролита для спокути на-
ших гріхів. Так Він примирив 
Творця з Його творінням. Цю 
місію Ісус взяв на Себе добро-
вільно.

Той, Хто не знав гріха, 
«відкупив нас від прокляття 
Закону, ставши прокляттям 
за нас» (Послання св.Павла до 
галатів 3:13). На хресті Він був 
покинутий Богом через те, що 
на Ньому був гріх усього світу. 
Така міра покарання Святого 

Божого Сина перевищує наше 
розуміння. Адже Він Той, Хто 
не мав ніякої вини. Забравши 
усі гріхи на Себе, Господь від-
крив нам доступ до небесного 
скарбу – вічності. 

Людина ніколи не довіда-
ється, як це здійснилось у гли-
бинах мороку. Та я знаю одне: 
Господь розіп'яв на хресті й 
мій гріх. Ісус був прицвяхова-
ний там, де повинен був висіти 
я. Усі муки пекла, які призна-
чалися мені, прийняв на Себе 
Христос. Тому, якщо я буду 
на небесах, то заслуга в цьо-
му не моя, а лише Його. Всі 
пророцтва, жертви, символи 
і образи Старого Заповіту 
через явлення Божого Сина 
були виконані. Священикам 
уже немає потреби входи-
ти у Святеє святих. Жертва 
принесена.

Тепер, коли основу відку-
плення закладено, грішнику 
необхідно тільки повірити в 
Божого Сина і через цю віру 
отримати мир з Небесним От-
цем. «Бо так Бог полюбив цей 
світ, що дав Сина Свого Од-
нородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але 
мав життя вічне». 

Біллі ГРЕМ, 
євангелист, доктор богослов’я

все остальное. Поэтому призываю вас: 
оставьте эту мирскую гонку. Просто 
и спокойно идите по стопам Иисуса 
Христа, вручив Ему все свои заботы 
о завтрашнем дне. Ищите Божьего во-
дительства в своей жизни и позвольте 
Ему направлять ваши шаги. 

Преклоните колени перед Богом 
и обратитесь к Нему с искренней 
молитвой: 
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В последний день октября 
Америка и Европа масштабно 
отмечают торжество мракобе-
сия – праздник Хэллоуин. Ули-
цы больших и малых городов 
заполоняют ведьмы, монстры, 
призраки, темные духи и дра-
кулы. В этом грандиозном ша-
баше чертовщины доброволь-
но и с удовольствием участву-
ют миллионы людей по всему 
миру. К сожалению, не особо 
отстает в этом вопросе и Укра-
ина. С красочных реклам-
ных щитов, интернетовских 
сайтов, со страниц популяр-
ных печатных изданий луч-
шие торгово-развлекатель-
ные центры, ночные клубы 
и бары настойчиво зазывают 
к себе. Гостям обещают фан-
тастическую ночь веселья. И 
всего лишь с одним услови-
ем – облачиться пострашнее. 
Маскарад с переодеванием 
воспринимается потешным 
и безобидным развлечением. 
Но это совершенно не соот-
ветствует истине. 

Хэллоуин традиционно 
празднуется в англоязычных 
странах в канун Дня всех свя-
тых. Вероятнее всего, он заро-
дился от кельтского языческо-
го празднества Самайн, ассо-
циирующегося со смертью и 
сверхъестественными прояв-
лениями демонических сил. 
Основная тема костюмов для 

пиршества тьмы – всевозмож-
ная нечисть – вампиры, обо-
ротни, драконы, леденящие 
душу персонажи из фильмов 
ужасов. Помимо выпрашива-
ния сладостей, празднование 
также включает в себя гада-
ния, специфические игры, 
пугающие аттракционы с до-
мами привидений, воем вол-
ков и душераздирающими 
воплями.

Люди покупаются на экзо-
тические приманки, совсем не 
задумываясь о последствиях 
участия в мероприятиях, от-
кровенно пропагандирующих 
зло. Я же, к примеру, всегда 
имела сомнения по поводу 
уместности школьной вече-
ринки в костюмах чертовни. 
Но тем не менее, категориче-
ски свое отрицательное мне-
ние об этом не высказывала. 
Даже не особо отговаривала 
от участия в ней своих детей, 
предоставляя им самим при-
нимать решение. Уже сейчас 
думаю, как хорошо, что каким-
то чудесным образом их туда 
не тянуло. 

А ведь многие попадают-
ся в замаскированные дья-
вольские ловушки. Хозяева 
увеселительных заведений, 
стремящиеся разбогатеть на 

чествовании бесовщины, пе-
ревоплощенные участники 
маскарадного действа, любо-
пытствующие и даже празд-
но глазеющие волей-неволей 
приобщаются ко всему, что 
происходит на парадах или ба-
лах нечисти.

Каждого хочется предо-
стеречь от участия в празд-
нике, на котором правит бал 
мистика. Если сами по себе 
массовые сборища мертвецов, 
скелетов, призраков и зом-
би кого-то не отталкивают, а 
возможно, даже привлекают, 
то стоит обратить внимание, 
во-первых, на весьма плачев-
ную статистику. Эксперты ут-
верждают, что во время такой 
яркой демонстрации сатанин-
ских персонажей и атрибутики 
безвозвратно пропадают дети 
и взрослые, повсеместно воз-
растает количество отравле-
ний, убийств, случаев суици-
да. Во-вторых, ритуалы, свя-
занные с этим днем, способ-
ствуют развитию патологиче-
ской агрессии и втягиванию в 
оккультные практики. Самое 
страшное, что это происходит 
с детьми. И, в-третьих, при-
слушайтесь к мнению христи-
ан. Верующие в Иисуса Хри-
ста критикуют и отвергают 

Хэллоуин, считая, что его тра-
диции восходят к язычеству, 
противоречащему христиан-
ским идеалам. Евангельские 
церкви приурочивают к это-
му дню выпуск брошюр, опи-
сывающих муки грешников в 
аду, и протестуют против про-
ведения массовых праздно-
ваний. Негативную позицию 
занимает и православная цер-
ковь: «Суть праздника – уми-
лостивление злых духов ради 
того, чтобы они вас не трога-
ли, помогали в чем-то, защи-
щали. Основная масса не зна-
ет, что празднует, но невольно, 
неосознанно люди все равно 

В воскресенье по пути из церкви заехали в 
торговый центр, где мне нужно было полазить 
среди шмоток. Мой муж, к счастью, не воротит 
нос от магазинов, поэтому терпеливо гуляет по 
мужским рядам, пока я проделываю то же сре-
ди женских. 

Перебирая висящие на стойках вещи, я ус-
лышала, как что-то лязгнуло. Посмотрев на пол, 
увидела нечто, напоминающее то ли пуговицу, 
то ли кнопку, и мысленно удивилась, потому что 
отпавший аксессуар не подходил к вещам, кото-
рые я перебирала руками. Но вспомнив, что я не 
художник и не модельер, пошла дальше, не вни-

кая в тонкости моды. Однако, взгляд, который 
я бросила на ту кнопку или пуговицу, надежно 
зафиксировался в моем сознании.

Я знаю этот взгляд. Потому что смотрела 
так не раз. Как будто что-то магнетическое на-
сильно притягивало мои глаза к какому-то объ-
екту, тексту или личности. Иногда я понимала 
идею сего магнетизма сразу, иногда – нет. Но 
всегда знала, что липкость взгляду придает ни 
кто иной, как Бог.

Однако, в этот раз было по-другому. Решив, 
что вряд ли «то ли кнопка, то ли пуговица», от-
валившаяся от какой-то одежонки, будет иметь 
важное значение в моей жизни, я не обременила 
свою спину сгибанием и прошла мимо предме-
та, оставшегося лежать на пестром полу.

Приехав домой, я обнаружила, что на паль-
це нет золотого кольца. И вмиг вспомнила тот 
взгляд. Как я не напрягалась, заставляя мозг 
трудиться, мне не удалось выяснить у своей па-
мяти, в котором из трех посещенных нами ма-
газинов мне привиделся образ кнопки с золо-

тыми краями. Поэтому я позвонила во все три 
уже закрывшихся к тому времени магазина и, 
надеясь на чудо, поинтересовалась, не оказа-
лось ли колечко в столе находок. Во всех трех 
мне ответили «нет» и взяли телефон на случай, 
если пропажа найдется, что в американском об-
ществе очень даже вероятно.

Телефон молчал весь следующий день. Но 
мне не хотелось так легко расставаться с роди-
тельским подарком, поэтому, придя с работы 
и имея в распоряжении один час и пятьдесят 
минут, я запрыгнула в машину и помчалась в 
торговый центр. Проделав несложную арифме-
тику, я поняла, что располагаю очень скудным 
временем, остающимся от часа, необходимого 
на дорогу туда и обратно. Учитывая перебежки 
между магазинами, у меня было по тринадцать 
минут на каждый из них, за которые мне нужно 
было успеть «подмести» глазами пол.

Конечно, вероятность того, что после столь-
ких часов, в течение которых множество поку-
пателей прошлось по тем местам, кольцо все 
еще ждало меня на полу неопределенного ма-
газина, была почти нулевая. Но я чувствовала, 
что должна подтвердить или опровергнуть эту 
нулевую вероятность, а не расписываться в по-
тере преждевременно.

Припарковав машину у одного из магази-
нов, я помолилась: «Господь, помажь мои глаза, 
чтобы я быстро нашла колечко там, где Ты его 
спрятал от посторонних глаз». Улыбнувшись 
наивности своей же молитвы, я шагнула внутрь, 
подумав, что начинать поиск нужно было все-
таки с другого магазина. Сделав несколько ша-
гов по направлению к женской одежде, я оста-
новилась, чтобы сориентироваться и проложить 
маршрут прочесывания. Решив, по какому пе-
риметру буду двигаться, я перевела глаза на 
пол, и тут же поняла, что идти дальше незачем. 

Мой самый первый взгляд упал на что-то 
блестящее, сокровенно покоящееся в одной из 
маленьких круглых лунок, образовавшихся от 
ножек стоек. В этот раз я нагнулась и подняла 
свое кольцо, которое каким-то чудом попало в 
скрытое от посторонних глаз место. Покрутив-
шись и осознав, что располагаю изобилием 
времени, я отправилась к выходу, очередной 
раз удивляясь тому, что Богу, сотворивше-
му небо и землю, важна такая мелочь, как 
колечко на моем мизинце...

Марина МИРОНОВА

участвуют в древних обрядах. 
Не надо забывать, что темные 
силы реальны и движимы же-
ланием гибели человека». Ка-
жется неразумным игнориро-
вать это простое объяснение 
происходящего.

Даже если вы считаете, что 
подобные празднования всего 
лишь дань моде или возмож-
ность неординарно провести 
вечер, подурачиться и побе-
ситься «на законных основа-
ниях», вы все равно вовлекае-
тесь в чуждый духовный мир. 
Последствия могут быть па-
губны и необратимы.

Анна ВОЛОШИНА, г.Киев

К ТО  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н ,
ТОТ ВООРУЖЕН

Дорогой, драгоценный, непостижимый, величайший Бог! 
Сегодня я не знаю устали – подключена к неисчерпаемому ис-
точнику физических, душевных и духовных сил. Уже поздно и 
нужно ложиться спать, но все мое естество переполнено без-
удержной радостью, которая распирает грудь и рвется нару-
жу восторженными восклицаниями и беспричинным смехом. 
Внутреннее ощущение полноты жизни и безмятежного сча-
стья отгоняет сон. Пела б и пела хвалу моему Богу!

Авва Отче, благодарю Тебя за Твое благословение, за посеще-
ние и пребывание в кафедральном соборе Св. Павла. Мне было 
там изумительно хорошо. Слезы текли по щекам почти по-
стоянно. Всю меня охватило всеобъемлющее блаженство. Это 
действительно истинное счастье, которое ни от чего больше 
невозможно испытывать, только от Твоего Божьего присут-
ствия. Думала о том, как сильно Ты меня любишь, благослов-
ляешь множеством щедрот. Ни за что. Просто так. Потому 
что Ты – суверенный Бог и производишь Свое действие только 
лишь по Своему желанию.

Когда по 157-ми ступеням поднялась на Галерею шепота, 
которая проходит у основания внутреннего купола собора, и 
взглянула вниз на людей, то увидела сплошную, движущуюся 
толпу. Всего лишь с тридцатиметровой высоты люди выгля-
дели такими маленькими, еле различимыми! А какими же малю-
сенькими видишь нас Ты, Боже. Ведь Ты так высоко восседаешь 
на небесном престоле. И каждого слышишь, понимаешь, отве-
чаешь и даже каждого зовешь по имени. Как Ты нас различа-
ешь? Непостижимо! И что мы для Тебя? Для Того, Которого 
не вмещает вселенная. Наверное, мы для Тебя мельче, чем для 
нас, людей, муравьи. За что же Ты нас так возлюбил?! Отец, 
Ты удивителен в Своей безусловной любви к человеку. Любви 
жертвенной, терпеливой, благословляющей.

Своей Святой любовью Ты вдохновляешь человеческое серд-
це, воскресаешь к жизни наилучшие его устремления. Достой-
но уважения и подражания все, что делал для Тебя обычный, 
но глубоко верующий человек, архитектор этого великолепно-
го здания – сэр Кристофер Рен, который тридцать пять лет 
практически бесплатно строил храм для своего Бога. А как 
трогательно узнавать о бескорыстном труде многочислен-
ных рабочих, считающих делом чести трудиться над возведе-
нием Божьего дома без денежного вознаграждения. Воистину,          
Господь, Ты велик в Своей милости к нам – здесь есть на что по-
смотреть, есть чему изумиться и есть над чем поразмыслить.

Драгоценный Небесный Отец, особенно благодарю Тебя за 
Твое Святое присутствие, от которого сердце тает и стано-
вится послушной глиной в Твоих руках. Непрестанно благода-
рю за все Твои дары. Хочу запомнить этот день счастья, со-
стояние блаженства и переполненной благодарностью души.

Готово сердце мое, Боже, воспевать хвалу Тебе!
Твое дитя

К О Л Е Ч К ОПОСЛАНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Польща, СРСР, незалежна Укра їна– 
держави, що змінювали одна одну в 
селі на Тернопільщині, де в 1938 році 
я з’явився на світ. Батько й мама були 
віруючими людьми, тому нас, дітей, 
змалечку привчали шанувати Бога, 
відвідувати церковні зібрання і читати 
Біблію. Але складалося так, що віру, 
яку мав з дитинства, багато років до-
водилось приховувати, адже комуніс-
тичний режим переслідував християн. 

Особливо прискіпувались до молодих. 
А я після закінчення школи вступив 
до технікуму, потім – до Львівського 
державного університету імені Івана 
Франка. Будучи успішним студентом, 
весь час боявся бути відрахованим з 
вузу через свої переконання. Мені ж 
дуже хотілося вчитися. Тому завжди 
остерігався, щоб хтось з адміністрації, 
бува, не дізнався, що я відві дую цер-
ковні служіння. За це могли виключи-
ти. Сам був свідком таких фактів. Щоб 
не потрапляти в поле зору сексотів, та-
ємних інформаторів КДБ, приходив на 
зібрання пізніше за всіх і першим його 
покидав. З цієї ж причини не заводив 
друзів серед віруючих. Був таким собі 
таємним учнем Христа, жив подвійни-
ми стандартами. 

Усі ті роки пріоритетом для мене 
була наука. Працював інженером, за-
кінчив аспірантуру, успішно захистив 
дисертацію, отримав ступінь канди-
дата технічних наук, а згодом – звання 
доцента. Написав біля п’ятдесяти на-
укових праць та у співавторстві із ко-
легами – підручник з теоретичної ме-
ханіки. Тридцять три роки викладав в 
університеті «Львівська політехніка». 
Хоча я ніколи не відмовлявся від свого 
Творця, намагався жити згідно з хрис-
тиянськими принципами, але, фактич-
но, віруючим був лише формально, бо 
живого контакту з Богом не мав. Мож-
ливо, саме так, у круговерті приземле-
них клопотів (сім’я, наукова кар’єра, 
громадська робота), без Ісуса в серці і 
минуло б моє життя. Якби одного разу 
не почув Божий заклик…

Січень 1983 року. В останню зем-
ну путь проводжали мого батька, Ми-
хайла Білосевича, диякона Львівської 
євангельської церкви. Якраз там, біля 
татової труни, я вперше почув Божий 
голос. Служитель, пам’ятаю, сказав: 
«Наш брат, що упокоївся, проповідував 
Слово Боже. Він був, наче той факел, 
який горів і освітлював темряву, поши-
рюючи навколо себе світло небесної 
істини. Сьогодні цей світильник по-
гас. Звертаюся до вас, сини (нас у тата 
було четверо синів та дочка), що зараз 
стоїте тут: хто з вас візьме з батькових 
рук естафету проповідування? Бог за-
палить у вашому серці Свій вогонь і ви 
понесете Благу Звістку в ті місця, куди 
направить Господь». У ту мить моє сер-
це затремтіло і в ньому прозвучав го-
лос Небесного Отця: «Ти продовжиш 
цей марафон. Дотепер Я оберігав тебе 
і допомагав зайняти в суспільстві гід-
не становище. Далі ти понесеш факел 
Христової правди всюди, куди Я пошлю 
тебе». Божа присутність заполонила 
мене. Через сльози нічого не бачив. Ка-

явся у гріхах, в малодушності, у тому, що 
впродовж років не вистачало сміливос-
ті привселюдно свідчити про свою віру. 
Тоді ж, на похоронному служінні, Бог 
дав мені благодать визнати Ісуса Христа 
своїм особистим Спасителем.

З того пам’ятного дня моє життя до-
корінно змінилося. Незважаючи на те, 
що при владі і далі були комуністи, я 
вже не боявся називати себе христия-
нином. Почав читати Біблію і ретель-
но її досліджувати, а також свідкувати 
іншим про Бога. Щовечора проводив 
домашнє служіння, до якого заохочу-
вав своїх донечок-школярок. І невдовзі 
через святе водне хрещення вступив з 
Господом у завіт. Увірували в Ісуса та 
охрестилися мої діти. Згодом прийшла 
до Господа і моя дружина.

Духовне життя було насиченим. 
Служив Господу усім, чим міг. Часто 
доводилось долати й труднощі. Одра-
зу після покаяння отримав від старших 
братів відповідальне доручення – пере-
класти українською мовою з російської 
сорок найпоширеніших церковних гім-
нів, адже через політику тотальної ру-
сифікації рідне слово в церквах звуча-
ло вкрай рідко. Важливою віхою став 
також євангелізаційний крусейд Біллі 
Грема 1992 року. Під час його триден-
ної місії в Москві я був одним із стар-
ших духовних наставників і організу-
вав поїздку в російську столицю 85-ти 
хористів з євангельських церков Льво-
ва. Своїм співом разом з левитами з ін-
ших євангельських церков колишнього 
Союзу вони супроводжували служіння 
всесвітньовідомого проповідника, яке 
проходило на Олімпійському стадіоні. 
Запам’яталися і масштабні зібрання під 
гаслом «Віра. Надія. Любов» на вело-
треку у Львові, де проповідував док-

тор богослов’я Віктор Гамм. Як віце-
президент організаційного комітету, з 
Божою допомогою я влаштував виступ 
цього благовісника перед студентами 
та викладачами у Львівському дер-
жавному університеті. Проголошення 
Божого Слова перед представниками 
наукових кіл на той час було значним 
досягненням, оскільки інтелігенція 
все ще залишалася під впливом кому-
ністичної ідеології. Признаюсь, тоді 
довелось долати шалений опір з боку 
керівництва вишу. Але в такій роботі, 
що забезпечувала поширення Єванге-
лія, я вбачав своє покликання. Збува-
лося пророче слово, проголошене мені 
на одному з церковних зібрань: «Ти пі-
деш до всіх, куди тільки пошлю Я тебе, 
і скажеш усе, що тобі накажу. Не ля-
кайся перед ними, бо Я буду з тобою, 
щоб тебе рятувати».

У 1995 році мене було призначено 
президентом новоствореного Львів-
ського загону місії «Гедеони» (міжна-
родна міжконфесійна благочинна хрис-
тиянська організація). Головне завдан-

ня місії – видавництво і розповсюджен-
ня Нового Заповіту в навчальних закла-
дах, медичних установах, військових 
частинах, відділеннях міліції, місцях 
позбавлення волі та готелях. Лише за 
перші два роки ми подарували 375.223 
примірники Нового Заповіту. Божим 
Словом було охоплено 96 із 102-ох на-
явних у місті середніх шкіл, 23 коледжі 
із 30-ти та 5 із 8-ми університетів. Зго-
дом в усіх навчальних закладах Львова 
та області учням і вчителям, студентам 
і викладачам були вручені гедеонівські 
Євангелія. Бог використовував мене як 
науковця, доцента університету, щоб в 
установах, де шанобливо ставляться до 
освічених людей, відкривалися двері 
для проповіді Євангелія.

Та подекуди навіть цей вагомий 
аргумент не спрацьовував з першого 
разу. Добре пам’ятаю останню твер-
диню спротиву Божому Слову. До ад-
міністрації однієї зі шкіл мої колеги 
зверталися шість разів, але так і не 
отримали згоди на зустріч з учнями. 
Директор був категорично проти. Коли 
ми заходили в його кабінет, він момен-
тально спалахував гнівом і навіть не 
хотів подати руки. Не допомагали ні 
переконливі аргументи, ні проникливі 
прохання. Але ми не відступали. Про-
тягом місяця брали піст і стояли в мо-
литві за те, щоб мати можливість без-
перешкодно роздати Євангелія дітям і 
педагогам цієї школи. І ми таки діжда-
лися дня, коли нам дозволили прийти. 
Вчителі і учні зустрічали нас радісно 
і гамірно. Всі хотіли отримати в дару-
нок Новий Заповіт. Ми відвідали кож-
ний клас і скрізь розповіли про Ісуса і 
Його вчення. Це принесло несподіва-
ний, але такий бажаний результат. Досі 
непохитний директор запросив мене до 

себе і, потискуючи руку, промовив: «Ви 
перемогли!» – «Та ні. Це переміг Ісус!» 
Так за сьомим разом був подоланий ще 
один «єрихон» на шляху Благої Звістки. 

Схожа ситуація була і в медичному 
університеті. На спеціальному засі-
данні ректорату мені довелось витри-
мати справжній бій, в результаті якого 
ми таки отримали офіційний дозвіл на 
проведення там просвітницької роботи. 
Впродовж років викладачі і студенти 
цього закладу зустрічали нас уже як до-
брих знайомих. Окрім одного професо-
ра, який заявляв, що ніколи не пустить 
нас у свою аудиторію. Але Господь усе 
влаштовує...

Одного разу, коли я з друзями вко-
тре чекав зустрічі з норовистим викла-
дачем, до нас приєдналася монахиня, 
яка в цьому вузі завідувала кабінетом 
біоетики. Як з’ясувалося, вона при-
йшла поздоровити професора з юві-
лейною датою. Щоб не витрачати час 
даремно, жінка запропонувала нам для 
привітання іменинника розучити зі сту-
дентами «Многая літа». Це було дуже 

доречно: у мене з’явилася можливість 
нагадати молоді про швидкоплинність 
людського життя і відповідальність за 
нього перед Богом та благословити 
кожного примірником Нового Заповіту. 
І саме тоді, коли була вручена остання 
книжка, нарешті прийшов викладач. 
Сестра-монахиня щиро його приві-
тала, а дружній хор грянув здрави-
цю. Ювіляр помітно розчулився. Я 
ж, скориставшись зручним моментом, 
подарував йому Євангеліє від місії 
«Гедеони», яку він так довго відмов-
лявся визнавати.

Моя активна християнська позиція 
не залишилася поза увагою ректорату 
університету, де я працював. Одразу 
після досягнення пенсійного віку (рів-
но в 60 років) мене «попросили» на за-
служений відпочинок, хоча я вважав-
ся одним із ведучих лекторів. Тоді був 
дещо розгублений, не розумів, чому 
Господь допустив, щоб я залишився 
без роботи. Але, як з’ясувалося, це 
був Божий план. У цьому ж 1998 році 
на гедеонівській конференції СНД у 
Санкт-Петербурзі мене призначили 
відповідальним за роботу Асоціації в 
Україні. Ця посада вимагала максимум 
самовіддачі. Багато часу забирали по-
їздки, бував у всіх обласних центрах 
України, в Криму. Доводилось нала-
годжувати роботу з розповсюдження 
Божого Слова, долати міжконфесійні 
бар’єри, об’єднувати гедеонів з різних 
євангельських деномінацій, закликаю-
чи братів до єднання та любові заради 
успіху благовістя. 

За роки служіння в «Гедеонах» не 
раз отримував подяки від керівництва 
Асоціації. Та найбільшою нагородою 
слугують все ж таки живі свідчення 
людей, які завдяки нашій натхненній 
праці почули звістку про спасіння, про-
читали Євангеліє, повірили і прийняли 
Господа у своє серце. Такими розпові-
дями Бог нас час від часу підбадьорює. 
Як це було у Львівській церкві під час 
підготовки новонавернених до водного 
хрещення. У руках однієї з кандидаток 
я побачив маленьку білу книжечку – 
особливе видання Нового Заповіту, що 
розповсюджується гедеонами серед 
медиків. Жінка розказала, що з цього 
Євангелія почався її шлях до Бога. А 
дісталося воно їй від дочки, що кілька 
років тому закінчила медичний універ-
ситет. Я пригадав, що ми справді роз-
давали студентам примірники Ново-
го Заповіту в білих палітурках. Я ще 
й жартував, що вони пасуватимуть до 
їхніх білих халатів. Спитав про дочку. 
«Завдяки гедеонам вона також увіру-
вала в Божого Сина, – з теплотою в 
голосі промовила жінка. – А ваш да-
рунок – маленьке біле Євангеліє – по-
стійно носить в кишені свого робочого 
халата». Після по дібних зізнань немов 
виростають крила – з’являється сила 
для подальших благих справ.

Адже найголовніше для людини – до-
годжати Господу. Цьому навчила мене 
ще мама. Добре пам’ятаю слова, якими 
вона проводжала мене в доросле жит-
тя: «Дивися, синку, якщо наука відведе 
тебе від Бога, то краще б ти залишався 
в селі – конюхом, трактористом, ким за-
вгодно, але з Богом». Сьогодні, огляда-
ючись в минуле, бачу, що Господь вла-
штував усе якнайкраще. Він допоміг 
мені досягнути певних успіхів у науці 
та суспільстві і стати Його знаряддям 
для сіяння Слова істини. Радію, що всі 
мої рідні – віруючі, служать Богу. До-
поки я живу і Господь дає мені сили, 
хочу залишатись слухняним та вірним 
Йому,  досягати істинного благочестя, 
високої моральності, глибокої святості 
і нелицемірної любові. 

Ростислав БІЛОСЕВИЧ, м.Тернопіль

ВЕЛИКЕ ЩАСТЯ НАРОДИТИСЯ У СІМ’Ї ВІРУЮЧИХ 
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Запрошуємо вас на Богослужіння

ДЕМОКРАТИЯ, ДОВЕДЕННАЯ ДО АБСУРДА

Предвыборная кампания в США до-
стигла апогея. К лидирующим кандида-
там на пост президента Бараку Обаме 
и Митту Ромни присоединилась ещё 
одна одиозная фигура. Мистер А.Зомби 
позиционирует себя представителем 
живых мертвецов. Политическая про-
грамма новоиспеченного борца за крес-
ло главы державы – борьба за права 
оживших трупов. В частности, он доби-
вается беспрепятственной демонстра-
ции сериалов о восставших мертвяках. 
Информационную поддержку экстра-
вагантного кандидата обеспечивает 
телеканал AMC. Собственно, руковод-
ство этого канала и выдвинуло мистера 
А.Зомби. Главная цель этого безумного 
проекта – привлечь внимание к теле-
сериалу «Ходячие мертвецы», с по-

казом которого возникли проблемы.
Заявивший о стремлении получить 

наивысшую в США должность, ми-
стер Зомби высказывается с трудом, 
чаще всего он издает лишь невнятные 
звуки и хрипы. Поэтому его везде со-
провождает жена Петти Морган-Зом-
би. Именно она рассказывает изби-
рателям о программе и достоинствах 
своего мужа. В рамках предвыборного 
тура они планируют объехать всю стра-
ну и посетить шесть самых больших 
городов Америки. Один из лозунгов 
кандидата-мистика – реализация пра-
ва каждого американца знать о жизни 
зомби больше. «Мой муж – тот чело-
век, который будет бороться за появле-
ние управляемого мертвеца в каждом 
американском доме. Он не остановит-
ся, даже если ради этого ему еще раз 
придется умереть», – заявила Петти 
Морган-Зомби.

Таким образом серьезная избира-
тельная кампания доведена до абсурда 
и извращена по сути. Кажется, что аме-
риканцы совсем помешались на своей 
демократии, раз им не хватает здравого 

смысла в таком важном деле, как выбо-
ры президента страны. Однако, глубже 
исследуя этот вызывающий прецедент, 
узнаю истинные причины его возник-
новения. Оказывается, зомби-инду-
стрия в США приносит баснословные 
прибыли. Персонажи, олицетворяю-
щие нечисть, давно стали частью аме-
риканской популярной культуры. По 
расчетам аналитиков, фильмы и видео-
игры с их участием собирают 5,5 мил-
лиарда долларов ежегодно. 

Но и этого, по мнению отдельных 
лиц, недостаточно. «Мертвецкий» биз-
нес раскручивается во всех направле-
ниях. Режиссер Тим Бертон, к примеру, 
снимает мультик про собачку-зомби. 
Он вернулся к этому образу после не-
удачной первой попытки в 1984 году. 
Тогда руководство студии «Дисней» по-
считало, что подобные сюжеты не са-
мые подходящие для маленьких зрите-
лей и уволило Бертона. Но прошло вре-
мя и все изменилось. Всемирно извест-
ная компания «Дисней» запланировала 
премьеру отвергнутого ранее мульт-
фильма на октябрь следующего года. 

Все это безрассудство, конечно, 
очень возмущает. Но когда я узнал, что 
недавно в Киеве уже в пятый раз состо-
ялся парад зомби, то буквально «загро-
мыхал» от внутреннего негодования. 
Эта зараза, оказывается, как подлая 
змея, заползла в Украину!

Господи Боже! Помилуй нас греш-
ных! Прости и спаси нас и наших по-
томков!

Сергей КАРПЕНКО, г. Тернополь 

Обида – это такой маленький зверёк. С 
виду он совсем безвредный. И если с ним 
правильно обращаться, то ничего плохого 
он не сделает. Обида, если не пытаться её 
одомашнить, прекрасно живёт на воле и 
никогда никого не трогает. Но все попыт-
ки приютить ее заканчиваются плачевно.

Зверёк этот очень маленький и юркий. Может 
случайно попасть в душу каждого из нас. Человек 
это сразу почувствует. Ему становится горько и до-
садно. Это неугомонный зверёк кричит человеку: «Я 
попался нечаянно. Выпусти меня! Мне здесь темно 
и страшно. Я хочу на свободу!»

Но человек давно разучился прислушиваться к 
своему внутреннему голосу и реагировать на него. 
Особенно – к зову таких маленьких зверьков, как 
обида. Есть, конечно, незлопамятные, которые сразу 
отпускают ее. Но в большинстве своем мы не хотим 
расставаться со своим приобретением. Сразу назы-
ваем её своей, носимся с ней как с писаной торбой, 
постоянно думаем о ней, холим и лелеем. А обиде 
всё равно не нравится в человеке. Она крутится, ще-
мит, стремится наружу, но сама не может найти вы-
ход. Такой вот непутёвый зверёк. Да и человек тоже 
немудрый.

Сжался весь и ни за что не выпускает свою оби-
ду. Таит её в себе, растит. Зверёк-то ведь голодный, 
кушать ему хочется. Потому и начинает потихоньку 
съедать человека изнутри. Человек чувствует это: то 
там заболит, то здесь заноет. Но обиду все равно не 
выпускает, потому что привык к ней. Да и она поти-
хоньку осваивается в своем хозяине. Кушает, растёт, 
жиреет и на волю ей уже не хочется. Находит внутри 
человека что-нибудь вкусненькое, присасывается   и 
сосёт, и гложет.

В конце концов прирастает обида к своему новому 
дому и становится его частью. Человек слабеет, хво-
рать начинает, а зверюга внутри всё толстеет. И не-
вдомёк больному, что только и надо – взять и отпустить 
обиду. Пусть она живёт где-то в своё удовольствие. И 
ей без человека свободней, и человеку без неё легче.

Интернет-ресурс
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Д Е Н Ь  Н А Р О Д Ж Е Н Н Я
Барвиста, закосичена жовтнем 

алея, якою Мишко ще вчора так 
швидко минав дорогу зі школи, ви-
давалась сьогодні довгою і сірою. 
Хлопчикові не хотілося ні кашта-
нами футболити, ні еквілібрувати 
на високих бордюрах. І додому та-

кож не кортіло. А все через свято, 
яке вирішили влаштувати у їхньо-
му третьому «Б».

–Завтра у нас День іменинни-
ка, – попередила вчора на вихов-
ній годині вчителька. – Тому всі, 
хто народився восени, мають при-
нести для солодкого столу щось 
смачненьке. І наш новенький та-
кож. Адже у тебе зовсім недавно 
був день народження, – звернулася 
вже окремо до Мишка. 

До цієї гарної міської школи 
хлопчик ходить зовсім недавно, 
лише другий місяць. До того вони 
з мамою жили в селі, у бабусі. Там 
усе було набагато простіше. Усі дні 
народження відзначалися хіба що 
такими нехитрими подарунками, 
як нові черевики або тепла кур-
точка. І в школі, де він навчався 
раніше, спеціальних днів для іме-
нинників також не проводилось. 

Спочатку Мишко хотів похва-
литися вдома, що завтра у їхньо-
му класі має бути гостина. Та коли 
побачив мамині засмучені очі, пе-
редумав, бо зрозумів, що їй і сьо-
годні не вдалося влаштуватися на 
роботу. Не хотілося додавати їй 
клопоту ще й своїми проблемами. 

І без того мама часто зітхає. «Все 
налагодиться, синку. Все у нас буде 
добре», – чи то його переконує, 
чи, може, себе заспокоює. «Ні, ні-
чого не казатиму, – уже поринаю-
чи в сон, твердо вирішив малий. 
– Адже мужчина повинен уміти 

долати трудно-
щі – так і татко 
колись говорив, 
і бабуся вчила. А 
я тепер єдиний у 
нашій сім’ї чо-
ловік.»

І вже сьогод-
ні після уроків, 
коли вчитель-
ка з дівчатками 
почали застеля-
ти стіл скатер-
кою і розкладати 
чашки для чаю, 
Михайлик чи не 
першим витяг-

нув з сумки своє частування – ба-
ночку пахучого малинового варен-
ня та чималий буханець свіжого 
домашнього хліба, який напере-
додні передала їм з села бабуся. 
Поряд з кремовими тістечками, 
дебелими шматками тортів 
та яскравими 
обгорт-
к а м и 
цуке-
рок, 

що з’являлися на святковому столі, 
Мишкові гостинці виглядали якось 
по-сирітськи. Для учнів цього кла-
су таке явище, очевидно, було не-
звичним. Попервах діти здивовано 
переглядалися, потім почали по-
сміюватись, а насамкінець дружно 

взяли хлопчика на кпини. Припи-
нила веселощі вчителька. Вона рі-
шуче відрізала скибку, щедро на-
мастила варенням і, відкусивши, 
почала нахвалювати невибагливе 
пригощання. А Мишко стояв чер-
воний як рак і щосили стримував 
зрадливі сльози. «Мужчини не 
плачуть», – подумки повторював 
таткову науку. 

А тепер його ноги не хотіли йти 
додому, перечіпаючись незрозумі-
ло за що на рівному асфальті роз-
фарбованої осінню алеї. 

Та дорога не може бути без-
кінечною. Намагаючись вигляда-
ти якомога бадьоріше, Михайлик 
відчинив двері квартири і завмер 
від несподіванки. Матуся поралась 
біля висунутого посеред кімна-
ти стола, на якому вже стояв чай-
ний сервіз і вазочки з цукерками 
та іншими солодощами. А в цен-
трі розмістився великий торт, по-
цяцькований білими й рожевими 
завитками крему, цукатами і чер-
воними трояндами. Мама підняла 
очі на сина: 

– Добре, що ти уже прийшов. 
Сьогодні святкуємо. Мене взяли 

на роботу. Знаєш, дуже хо-
роше місце, навіть 

а в а н с 
д а л и . 
То я й 
в и р і -
шила, 

щ о 

пора уже й твій День народження 
відзначити. Ось-ось бабуся приїде.

– Матусю, я так тебе люблю!– 
пригорнувся Михайлик до найрід-
нішої йому людини.

Віта ПАШКОВСЬКА, 
м.Новодністровськ


