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МIСТО
слово священика

Дорогі брати і сестри!
Все на світі, крім зла і гріха, походить від Бога. Це –
аксіома. Та зло і гріх не вічні. Вічний тільки Бог. З Його
святої волі ми і є на цій землі, долині сліз і плачу, і покликані до щасливої вічності. Бо ми – образ і подоба
Самого Творця, і Він нас любить безмежною любов’ю.
З Божої ласки вже 22-ий рік ми, українці, маємо
свою вільну, самостійну і незалежну державу. Та, на
превеликий жаль, за весь цей час ми так і не побороли свої внутрішні протистояння, розколи, зради,
міжусобиці.
Наразі маємо чи не найбільше в Європі безробітних,
низькооплачуваних і з мізерною пенсією громадян, які
заледве, як кажуть, в’яжуть кінці з кінцями. А через це
зростає кількість розлучень і дітей-сиріт, покинутих своїми батьками напризволяще. Маємо перше місце з підліткового алкоголізму, яке успішно наздоганяють і дорослі, і
з работоргівлі, яка сьогодні дуже культурно називається
трудовою жіночою еміграцією. І по корупції ми в числі
перших. А стрімкий ріст числа вражених СНІДом
та іншими

на

ГОРI

повноти добра, миру, радості й щастя. Це – основний закон, який закликає до любові та регулює відносини юдеїв
з Господом і між собою. Часто через відступи від Бога євреїв гнали, переслідували, вбивали, завойовували і брали в полон. А насамкінець зруйнували дотла їхні міста і
села, змусивши їх розсіятися по всій землі. Та від асиміляції і повного зникнення цей маленький за чисельністю
народ уберігся завдяки своїй вірі і поверненню до Божих
заповідей. Саме так сини Ізраїлю не тільки зберегли
свою автентичність, не просто вижили, а займають високі пости в багатьох розвинутих державах світу, завжди були і є заможними людьми, відомими вченими,
митцями. Ось звідки кожна людина і кожен народ може
взяти для себе науку – як і на чому будувати істинне
добро та щастя. Лише виконання Божих настанов будує, єднає і спасає кожного і всіх.
Але хто і якою силою зміг би згуртувати нас заради високої мети – добробуту народу? Є така сила! Вона найбільша
в світі. Це – сила Божої любові. Небесна любов вища за всі
земні поділи. Все, що ділить людей, має бути на
другому місці, а любов – на першому, бо тільки
вона єднає. «По тому пізнають усі, що
ви учні Мої, як буде-

«БЕЗ МЕНЕ НІЧОГО НЕ МОЖЕТЕ РОБИТИ»

спасіння в Ісусі

«Господи Ісусе!
Визнаю, що я грішн и к і са м с е б е
спасти не можу.
Вірю, що Ти помер за мене на
Гол г о ф і і
прийняв
покарання
за мої гріхи.
Прошу: прости всі мої провини, увійди у моє
серце та будь моїм Господом
і Спасителем. Довіряю Тобі
своє життя, хочу жити для
Тебе і служити Тобі. Амінь!»

МЕТА ЖИТТЯ
У кожної людини на землі
Свій шлях, своя дорога є до Бога,
І чи дорослі ми, чи зовсім ще малі,
Душа одвічно тягнеться до Нього.

У пошуку Його усе життя
Через терпіння, труднощі й спокуси,
Коли назад немає вороття,
Ми йдем вперед у серці із Ісусом.
Господь зійшов у цю долину сліз,
Даруючи всім нам Свою любов,
Через наш гріх страждання переніс
І мужньо смертю смерть переборов.

інфекційними хворобами! Розпуста, аборти,
моральна нечистота свідчать про нашу велику духовну кризу. Так, власне, духовна
криза і є коренем всіх криз.
Яким же чином нам побудувати високорозвинуту державу щасливих людей?
Адже у нас все для цього є: і потенціал,
і ресурси. Та думаю, що діяти потрібно разом, однією
дружньою командою, відклавши все особисте, другорядне і будь-що інше на потім. Якщо не будемо щиро
і жертовно підтримувати один одного – пропадемо разом. Не варто чекати, що все саме собою враз направиться на краще, бо навіть вищі сили не сприяють тим,
хто сам собі не допомагає.
Нам потрібні добрі й мудрі наставники. В сім’ї – це
батьки, в садочку – вихователі, в школі – вчителі, у вишах – викладачі, в суспільному житті – лідери партій, депутати, представники влади, журналісти тощо. Всі вони
формують наші сприйняття, переконання, певну громадську позицію. Тому потрібно, щоб українці не лише чули
правильні заклики, а й бачили позитивні приклади тих,
хто йде попереду і веде за собою народ. Тоді кожен з нас
усвідомив би, що Україна починається саме з нього, і в
усьому наслідував би наших лідерів.
Та воістину наймудріше твердження таке: Україну може
врятувати тільки Господь через Свою Церкву. «Без Мене
нічого не можете робити», – сказав Христос (Євангелія
від св. Івана 15:5). Тож добитись успіхів і позитивних результатів можна тільки з Ним, з Його благословенням,
проводом і поміччю. До біблійних порад і настанов мали
б прислухатися та строго їх дотримуватись і влада, й різні
інстанції, і кожна людина зокрема. Спостерігаючи за тим,
яку роль відіграє церква в суспільному житті Польщі чи
Грузії, ми не сприймаємо це фантазією або ілюзією, адже
там церква – потужна і впливова сила.
Євреям, Своєму вибраному народові, Творець дав десять заповідей – як оберіг від будь-якого зла і гарантію

те мати любов між собою», – нав ч а в Господь Своїх послідовників.
Знаючи, яка небезпека
загрожує Київській Русі, автор «Повісті временних літ» закликав: «Якщо будете жити в любові між собою, і Бог буде
з вами, і відгорне від вас ворогів ваших, і будете мирно
жити. Та коли в ненависті будете жити, в сварках і міжусобицях, то самі загинете, і землю батьків і дідів своїх
погубите, яку здобули трудом великим». І якби цей заклик
постійно, з роду в рід, з віку у вік жив у наших серцях, то
не була б такою трагічною наша історія. Часто з благоговінням і щирим захопленням читаємо про великих патріотів України, які віддали своє життя за її волю. Але ж,
на жаль, і вони не завжди були між собою одностайними. Роздори між українцями відгукувалися болем і в душі
нашого поета Тараса Шевченка. Він просив: «Обніміте ж,
брати мої, найменшого брата», і страждав від того, що
«гірше ляха свої діти її [Україну] розпинають». Видатний
український церковний, культурний та громадський діяч,
митрополит Андрей Шептицький наприкінці свого життя з гірким розчаруванням говорив, що найбільший
ворог українця – українець.
Так. У нас залишився останній шанс – це спасенна дорога любові. Вона неймовірно важка, але під проводом і за
допомогою сили Божої любові – легка, надійна і переможна. Спаситель дав нам заповідь любові: до Бога, до ближніх
і до ворогів. Для істинних християн ворогів немає і не може
бути. А українець для українця – це найближчий по крові і
духу брат і сестра. Тож любімо Україну в кожному українцеві. Підтримуймо одне одного, допомагаймо, співчуваймо,
страждаймо, і це спасе нас, наших дітей та внуків – майбутнє
нашої держави. Поможи нам у цьому, Боже!
Протоієрей Михайло МЕЛЬНИК, Івано-Франківська обл.

Своїми вчинками Він приклад добрий дав.
Найвище щастя – це є щире каяття.
Не забуваймо те, що Він сказав:
«Я – Істина, Дорога і Життя».
Коли пригадую святі слова,
Я дуже часто сам себе питаю:
«Яка насправді є моя мета?
Чого я прагну, що в житті шукаю?»
Шукає кожен щастя повсякчас.
Та як нам віднайти його без Бога?
Ніщо в житті не тішитиме нас,
Якщо Ним не освячена дорога.
Бог милосердний, Він дає нам шанс,
Час на повернення і час на покаяння,
Добром серця Він зігріває в нас,
Як сонечко промінчиком світання.
Якщо у душах жевріє любов,
Якщо зникає сумнів і тривога,
«Я – Істина», – повторюючи знов,
Ми прагнем змін з надією на Бога.
Господь завжди нам також каже:
«Я – Дорога»,–
Тому стараймось тільки Нею йти.
І це, без сумніву, бажання Бога,
Щоб щастя нам вдалося досягти.
«Христос – Життя». Як заповідь проста,
Яка зі мною поруч з дня у день.
Я щиро покладаюсь на Христа,
Що є для мене Піснею пісень.
Мого життя полічені хвилини,
Тому я щиро прагну досягти
Блаженне щастя, але тільки з Богом,
Бо нам його інакше не знайти.

Володимир МЕЛЬНИК,
Івано-Франківська обл.

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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EVERY NATION CHURCH’S 20TH ANNIVERSARY!
РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Мне посчастливилось побывать на праздновании двадцатилетия церкви, название которой известно, наверное, всему миру – Every Nation Church
(«Каждая нация»). Мероприятие состоялось 6 октября в одном из старейших и красивейших зданий

жизни тысяч людей и обратив их сердца к Богу.
Празднование юбилея, по традиции каждого
служения, началось с прославления Господа. Меня
впечатлила большая группа исполнителей – вокалисты, хор, гитаристы, клавишники. Радовало,
что барабанщик был один, ведь музыка тут была
роковая, непривычно громкая. Но, благодаря профессиональной акустике, она не заглушала слаженного пения всех присутствующих.
Потом последовали приветствия от пасторов
из разных стран. Некоторые приехали лично, другие прислали видеопоздравления. Также показали
короткий фильм о чудесах, которые Бог совершил
в жизнях верующих людей. Больше всего мне запомнилась женщина, которая перенесла операцию
по удалению почки и впоследствии не могла иметь
детей. Первого ребенка они с мужем потеряли, и
это заставило их усердно, ревностно молиться.
Она рассказывала о дне, когда на третьем месяце
беременности пришла в больницу на прием. Постоянно беспокоясь за судьбу своего будущего малыша, она вдруг почувствовала твердую уверен-

Лондона – Королевском колледже музыки. Честно признаться, я думала, что эта церковь гораздо
старше меня. Главной тому причиной был международный статус ассоциации «Каждая нация».
Казалось бы, сколько нужно лет, чтобы добраться из такого мирового гиганта, как Лондон, до крошечного Новоднестровска! Столетие, не меньше.
Но Господу чужды человеческие представления о
времени и пространстве. Он распространяет Свое
Слово на нужной ему скорости. Интересно, что
церковь «Каждая нация» получила свое теперешнее имя девять лет назад, раньше она существовала под названием «Его люди» (His People).
В 1993 году Вулфи и Элисон Эклбен покинули
Южную Африку с твердой уверенностью в том,
что Бог призывает их расширять Его Церковь и
служить всем народам. С тех пор прошло всего
лишь двадцать лет, а Every Nation уже имеет представительство в сорока разных странах, изменив

історія

християнства

В XI – XIII веках мир потрясали крестовые походы за освобождение Святой земли. На то время она пребывала
во власти завоевателей, турок-сельджуков, которые, будучи мусульманами, жестоко преследовали христиан.
Первый призыв освободить землю
гроба Господня, провозглашенный еще
папой Григорием VII, поддержки не
нашел. Через некоторое время папа
Урбан II призвал христиан встать
под знамена креста. Его клич был
встречен с большим энтузиазмом.
Так началось движение, которое
продолжалось два столетия и унесло более пяти миллионов жизней
европейцев.
Надо отметить, что не все участники походов были движимы религиозной идеей. Многие присоединялись
к крестоносцам из меркантильных соображений. Венецианцы, например,
хотели улучшить торговлю с Ближним
Востоком. Норманны были заинтересованы в грабежах и возведении
на Святой земле своих феодальных
поместий. Некоторые рыцари просто жаждали военных приключений.
Были и такие, которые скрывались от
семейных неурядиц или стремились
избежать наказания за преступление.
В 1095 году армия мирян из Франции, Бельгии и норманнской Италии
отправилась в первый крестовый
поход. Крестоносцы освободили
Никею, Антиохию, а в 1099 году был
отвоеван и Иерусалим. После взятия
священного города началась кровавая резня, в которой были убиты все
турки, включая женщин и детей.
В 1146-1187 годах состоялся второй
крестовый поход под предводительством
короля Франции и императора Германии.
Рыцари успешно прошли через Константинополь, но в Малой Азии столкнулись
с жестоким сопротивлением. После
неудачной осады Дамаска (столицы Сирии) остатки разбитой армии вернулись

домой. Ободренные успехом мусульмане во главе с Саладином осадили Иерусалим и в 1187 году снова захватили
его. Таким образом, второй крестовый
поход закончился неудачно.
Захват Иерусалима вызвал бурю
негодования в Западной Европе и в
1189 году три монарха объединились,
чтобы предпринять третий крестовый

визначні події

ность в том, что все будет хорошо. Бог сказал ей,
что берет на себя все тяготы, решит все проблемы и позаботится о здоровье матери и ее ребенка. Врач, который делал УЗИ, обследовал вначале почку, которая должна была функционировать
за две, и, убедившись, что там все хорошо, повел
датчик аппарата в другую сторону, туда, где была
сделана операция. К огромному удивлению врача, человека рационального, он увидел абсолютно
здоровую вторую почку! Вот это чудо!
А служение продолжалось. Были еще подарки, еще поздравления, было сказано очень много
теплых слов о пасторе церкви Вулфи и его семье.
Было причастие, которое на английском звучит
как communion. Запомнилось, что пожертвования
перед тем, как опускать в передающуюся из рук в
руки корзинку, кладут в конверты. Не зная этого и
будучи посаженной во второй ряд, я не имела возможности проследить за тонкостями сего процесса. Меня застали врасплох. Держа в одной руке
корзину, другой пытаясь найти конверт, который я, по незнанию, вместе с буклетами положила на пол, и,
мечтая о третьей руке, которая смогла
бы технично отыскать деньги в моей
сумке, – я изрядно поволновалась. Но
человек, ответственный за пожертвования, видя всплеск движений с моей
стороны, помог мне справиться с этим
нелегким заданием.
Для проповеди был приглашен
доктор Райс Брукс, который говорил
на тему «Бог не мертв: доказательства существования Бога в эпоху не
определенности». Докладчик фактами
доказывал, что вселенная пребывает в
руке Господней, и Он контролирует все
процессы, происходящие в ней.
Торжество продолжилось праздничным ланчем и завершилось вечерним служением.
Юлия ГАНДЗЮК

Понимая, что его силы не достаточно
для захвата города, Ричард заключил
с Саладином договор, согласно которому христианским паломникам беспрепятственно разрешалось посещать
Святой город.
Очень печально закончился так
называемый «детский» крестовый
поход 1212 года. Его вдохновителем
был Стефан, французский мальчик,
который убеждал, что ему явился

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ:

ВОЙНЫ ЗА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
поход. Это были Фридрих Барбаросса – император Германии, Филипп
Август – король Франции и Ричард
Львиное Сердце – король Англии.
Германского императора неудача постигла в самом начале похода: он утонул, переправляясь через одну из рек в
Малой Азии. Филипп Август и Ричард
Львиное Сердце отправились морем
и, высадившись на побережье Палестины, осадили Аккру. Но их войска
были ослаблены свирепствующими
болезнями. Более того, предводители поссорились, и Филипп вернулся
во Францию. Ричард остался один и
дошел со своей армией до Эммауса,
что всего в семи милях от Иерусалима.

Христос. Господь, якобы, сказал,
что с Божьей помощью дети смогут
добиться того, что не удалось сделать рыцарям и королям. Стефан
утверждал, что перед армией детей
расступится море, как перед Моисеем, когда тот выводил израильский
народ из Египта. Другой мальчик,
Николас, распространил эту весть
в Германии. Так вокруг Стефана
собралось множество подростков,
средний возраст которых составлял
12 лет. Но всех их постигла трагическая участь. Много ребят, переходя
заснеженные Альпы, погибли. Перед
теми же, которые все-таки добрались
до моря, оно не расступилось, поэ-

тому часть детей вернулась домой.
А оставшиеся (около пяти тысяч)
взошли на семь торговых кораблей
и отправились в Палестину. Два из
них в пути затонули, наткнувшись
на рифы. Уцелевшими кораблями
управляли работорговцы, которые
продали детей в египетское рабство.
В ХV веке состоялся самый бесславный крестовый поход. Он был
направлен против последователей
Яна Гуса, ректора Пражского университета. Этот Божий пророк был
сожжен на костре инквизиции за то,
что призывал к реформации церкви
и возврату к библейским истинам. С
целью поработить и разграбить Чехию, Папа Римский собрал огромную
армию крестоносцев, которая должна
была уничтожить всякое наследие
Гуса. Когда об этом узнали чехи, был
объявлен всеобщий национальный
трехдневный пост и молитва. В нем
участвовал весь народ, включая
детей. Не кормили даже домашний
скот. Чехи понимали, что оружием
себя защитить не смогут, ведь у
них не было даже армии. Поэтому
весь народ в смирении и надежде
ревностно взывал к Господу, прося
защиты. Бог услышал эту молитву,
и произошло невероятное. Когда
ополченцы вышли навстречу крестоносцам, то на месте предполагаемого
сражения увидели поле, усеянное
трупами. Оказалось, что в армии
завоевателей, состоявшей из французских, итальянских и немецких
рыцарей, произошла распря. Они
начали делить шкуру неубитого медведя: заспорили, чьей будет Чехия
после их победы. В пылу ссоры они
начали массово убивать друг друга.
В результате, даже не дойдя до цели,
большая часть войска постыдно погибла, а оставшиеся разбежались.
Так Бог защитил маленький народ,
который в смирении призвал имя
Господа Иисуса Христа.
Татьяна БАКИЦКАЯ, г.Новоднестровск
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В моєму дитинстві ніщо
не віщувало біди. Ми з братом росли доглянутими, мама
завжди підтримувала, допомагала, приділяла нам увагу. Вона була домогосподаркою. А батько, як і належить
чоловікові, працював і забезпечував сім’ю. Мені ж подобалося вчитись, займатись
боротьбою, футболом. Та
досить швидко зрозумів, що
таке буденне, «сіре» життя
і навіть захоплення спортом
авторитету серед ровесників не додають. В мої шкільні
роки було модно мати бунтарську натуру, курити, пити,
балуватись наркотиками, нецензурно висловлюватися.
На таких хлопців і я дивився
шанобливо та з прихованою
заздрістю. Також хотів бути
«крутим», тому все більше
часу проводив у їхній компанії. І якось не зміг відмовитися від у черговий раз запропонованої старшими хлопцями
випивки, а потім – і від «травки». Далі – таблетки. Ще трохи часу – і перший укол. У десятому класі я перейшов на
важкі наркотики, а на момент
закінчення школи був уже в
«системі». Мої однокласники
вступали до інститутів, а я в
цей час лікувався у диспансері
від наркотичної залежності. Та
тільки вийшов звідти, на другий день знову вколовся. Вже
тоді (в 17 років!) був хворий на
гепатит С, але продовжував
думати, що все контролюю.
«Понтів» додавало захоплення репом: носив відповідний
одяг, читав речитатив, одну
мою пісню навіть записали на
професійній студії.
Місяці життя в залежності
від смертельної отрути переросли в роки. Давно пройшло
те примарне задоволення,
яке наркотик дає спочатку.
Тепер доза була потрібна,
щоб просто хоч якось жити.
Змучився фізично і психологічно. Особливо страшно
ставало, коли траплявся «передоз». В такі моменти, коли
смерть уже стискала серце, я
відчайдушно і з надією благав
Всевишнього про порятунок.
Обіцяв назавжди зав’язати з
наркотиками і жити праведним
життям. І той знайомий мені з
дитинства Бог, до якого щоранку молилась моя набожна
бабця, приходив на допомогу.
Я очунював, та слова не дотримувався – брався за старе.
Не отямився, навіть одружившись. Очікуючи нашого
первістка, дружина і не підозрювала, що в мої двадцять
років я вже був таким заяд-
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лим наркоманом. Тому за
здоров’я майбутньої дочки
не хвилювалась. Я ж, знаючи, як пагубно може вплинути на розвиток дитини та
отрута, яка була в мені, знову просив Бога. Тепер – щоб
маля народилося здоровим.
Знову обіцяв, що покінчу з
наркотиками. Завдяки Божій
милості, наше маленьке чудо
з’явилося на світ без жодної
вади. Та я не лише не припинив колотись, а вже навіть не
зважав на докори сумління,
яке нагадувало про невиконану обіцянку.
Життя стрімко руйнувалося – дружина здогадалась
про мою залежність, я втратив роботу, почав виносити з дому і продавати цінні
речі,з’явилися великі борги.
Вже було настільки важко,

на душі стало так незвично
добре, що аж сльози на очах
виступили від якогось незрозумілого умиротворіння.
У цьому християнському закладі всі дотримуються
розпорядку і дисципліни, з
ранку до вечора все розписано по годинах: біблійні заняття, загальна молитва, читання Божого Слова, поклоніння Господу співом псалмів... Час злітає непомітно.
Але те, що сталося зі мною
невдовзі, буду пам’ятати все
життя. Того дня моє серце
заполонила якась незвідана
доти печаль. Служитель центру сказав, що в такому стані
потрібно особливо ревно взивати до Бога. Ми з ним відійшли від будівлі трохи дальше в поле і молились. Перебували в надзвичайній Божій

моментом мого життя. Господь немов переключив у
моїй сутності якийсь тумблер. Я почав по-іншому думати, молитись, сприймати себе і людей, розуміти
смисл буття. Повністю і свідомо присвятив себе Всевишньому, тому що в світі не
існує нікого прекраснішого і
ціннішого. Став слухняним
до Божих настанов, підказок, Його вчення і напрямку.
Після курсу реабілітації я
закінчив біблійний коледж і
вже три роки активно служу
молоді міста. Ходимо в інститут, школи і коледжі, спілкуємось з учнями, студентами,
працівниками, проводимо
там лекції на соціальні, моральні та духовні теми. Вбачаю покликання і сенс свого
життя в роботі, яка б навертала моїх ровесників до Бога.
Оскільки мені лише двадцять
п’ять, то багато з них сприймають мене адекватно, прислухаються, цікавляться.
Тож вірю, що посіяне Слово
обов’язково проросте і принесе плід. Як це сталося зі
мною. Свої почуття від пережитого я висловив у молитві, що вилилась у вірші:

Ти поливав мене любов’ю,
І мої очі Ти відкрив,
Щоб я побачив сад прекрасний,
Який для мене Ти створив.
Ти підіймав обвисле віття
Від тягарів минулого життя.
Розповідав про те прекрасне,
Чого іще не бачив я.
Твої слова торкались серця,
Повіривши, у силі я зміцнів,
І радості закапала сльоза.
Не хочу більше жити навмання,
Немов сліпе нещасне котеня.
Не хочу більше гріх
І світ любити,
Без Бога в цьому світі жити,
Не хочу більше споглядати,
Як сохне сад,
Який був створений буяти.
Не хочу мати я спокою,
Поки не виконаю Божу волю.
І віру свою збережу,
І світові любов Христа явлю!
Хочу випускати полонених
дияволом на свободу. Закрита в клітці пташка існує. Вона
їсть, п’є, дихає, навіть трішки
співає. Але все одно мучиться, бо створена, щоб бути
вільною і літати в безмежному просторі неба. Так і людина: народжується, виростає, одружується... Дім, сім’я,
діти, робота – ніби живе. В
дійсності ж, то лише ілюзія

що від усвідомлення безвиході хотілося просто вити.
Якось, перебуваючи в такому
жалюгідному стані, я навідався до друга. Зі стурбованого
вигляду його матері відразу
зрозумів, що з Володею щось
трапилось. А побачивши його
нажахані очі, бліде, мокре від
рясного поту обличчя, і сам
злякався. Через силу товариш промовив: «Мало не помер. Якби це сталося зараз,
то я потрапив би в пекло».
Суть його проникливих слів
стривожила мене ще більше, адже за плечима мав
п’ятирічний багаж «системи» і
смерть часто зазирала мені у
вічі. Тож коли Володя запропонував пройти реабілітацію
в християнському центрі, я
одразу погодився.
Друг раніше вже звертався сюди за допомогою і знав,
що тут не лікують медикаментами. Від залежності люди
звільняються лише через
Божу присутність, покаяння,
молитви, читання Слова. Таким нетрадиційним методом
оздоровлення я був трохи
збентежений. Та попри мої
тривоги, все влаштувалось,
на диво, добре. Мене прийняли щиро, як дорогоцінного гостя і старого друга. Оточили увагою і піклуванням:
проповідували, молились за
мене, помастили оливою, я
повторив молитву покаяння.
Але на другий день я пережив справжнє випробування.
Той мій товариш, з яким я приїхав, вирішив покинути місце
нашого спасіння і кликав мене
з собою. Так спокусливо було:
сісти з ним у машину і поїхати
в місто, «на волю». Та коли
все ж вирішив залишитись,

присутності. Аж раптом пролунав голос: «Він нехай іде,
а ти залишися тут». Я впав
на коліна. Серце краялось
від усвідомлення власної
гріховності, палкого бажання
бути чистим. З усією щирістю і пристрасністю я вперше
по-справжньому каявся перед Святим Богом. Враз відчув, що Він поруч, Сам стоїть
біля мене. В цю мить краса
небес зійшла на землю. Неможливо описати словами,
що я тоді пережив. Серце вискакувало з грудей, тіло розпирало, думав, що мене розірве не просто на шматки, а
на молекули. Від якогось надзвичайного щастя я плакав і
сміявся. Відчував у собі таку
могутню силу, що, здавалось,
якби взявся за дерево, то витяг би його з коренем.
Вірю, що саме ті Божі відвідини стали переломним

Ти завжди стукав в моє серце,
А я його не відкривав,
Ти промовляв не раз, не два,
А я все вуха затуляв.
Ти простягав Свою правицю,
А я свій погляд відвертав.
Я не хотів нічого чути –
Я не бажав, я відкидав.
І через це стражданнями
Життя своє я наповняв.
Мов корабель отой підбитий,
Від гордості своєї потопав.
І лиш в безодні зміг збагнути,
Що я слабкий, що я пропав.
І тут почув я стук знайомий,
І серця двері я відкрив.
І голос став для мене милий,
Бо Ти сказав: «Я все простив!»
Я не забуду ту хвилину,
Коли цю мить я пережив:
Краса небес зійшла на землю,
Коли я милості просив.
Я, мов те дерево засохле,
В присутності Твоїй розцвів.
Мене з болота в землю добру,
Мов садівник, пересадив,

життя, воно тільки здається
справжнім, значущим і реальним. Де-факто, буття людини,
відділеної від Творця, далеке від оригіналу, воно схоже
на відображення у кривому
дзеркалі: викривлене, спотворене і скалічене. Диявол,
спокусивши гріхом, взяв людей у окови: панує прокляття,
лютує смерть, Боже творіння
стогне від гніту його ярма.
Наша батьківщина – небеса. З’єднавшись із Богом,
автором, власником, джерелом життя, ми можемо повернутися в те природне сере
довище, в якому і для якого
були створені. Задіяти весь
внутрішній потенціал, досягати досконалості, дихати на
повні груди, почуватися вільними, реалізованими, радісними і щасливими!
Роман ФАЙНІЦЬКИЙ,
м.Тернопіль

В Ы С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?
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мандри
время от времени наполнялась
людьми доверху. И они находились там до тех пор, пока кто-то
за них не погасит долг.
Живой интерес вызвали и
многочисленные
постройки,
расположенные на территории
крепости: православная церковь, дом коменданта, склады
оружия и боеприпасов, пекарня, пивоварня, стойла для животных. Так, проходя от одного
строения к другому, мы узнавали, как люди жили в те времена, как был устроен их быт и как
они воевали. Ведь тогда ритм
жизни был совершенно иным,
действовали другие законы, люди были сильные духом, стойкие, выносливые и крепкие.
В XIX веке Каменец-Подольская крепость утратила
свое военное значение и использовалась в качестве тюрь-

ПРИКАСАЯСЬ К ИСТОРИИ
Зачастую мы не интересуемся богатствами, которые нас
окружают, порой не обращаем
на них внимания или просто
не пользуемся возможностью,
чтобы поближе с ними познакомиться. Древнее наследие
крымской земли, где я родилась и выросла, оценила уже
давно. Сейчас же все больше
восхищаюсь историческими памятниками, которыми изобилует и Западная Украина. Недавно
сбылась моя мечта – совершить
путешествие в прошлое нашей
страны. В один из августовских
дней вместе с группой таких же
любознательных молодых людей мы отправились в КаменецПодольскую крепость, расположенную на реке Смотрич. Это
впечатляющее
многовековое
строение находится всего в 110
километрах от Новоднестров
ска, который с недавних пор
стал для меня родным.
Каменец-Подольский замок
принадлежит к семи чудесам
Украины наряду с такими известными достопримечательностями, как Киево-Печерская
Лавра и Херсонес. История
крепости берет начало в глубокой древности, так как эта местность была заселена еще во времена Киевской Руси; название
же Каменец Подольский впервые упоминается в 1374 году.
Расположенная над обрывом
полуострова, образованного рекой, крепость была надежно защищена со всех сторон и имела
важное стратегическое значение. Благодаря этому, Каменец
стал столицей края и «крайним
бастионом христианства», поэтому всегда был объектом посягательств для многих агрессоров. Сначала им владела Литва
(в чье правление и был построен
замок), затем –Польша, Османская империя, царская Россия и
в начале прошлого века эти земли стали частью Советского Союза. Сегодня эта территория
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Бог подарил нам неожиданную
возможность побывать еще в
одной крепости – Хотинской,
которая тоже входит в семерку
чудес Украины.
Разглядывая ее, мы прошлись улочками внутреннего
двора, посетили комнаты, где
ранее обитали герои того времени, а сейчас созданы музеи.
Там привлекли наше внимание результаты археологических раскопок и исследований:
наконечники копий, стрел, монеты, печати, военное обмундирование и оружие. Спустившись в один из подвалов, мы
ознакомились с образцами боевых приспособлений для обороны крепости. Многие из нас
остались под большим впечатлением от увиденного в помещении с экспозицией орудий
пыток. Насколько разнообразна и изощренна была система
истязаний провинившегося человека! И мысли при этом приходят двоякие. С одной стороны: общество в то время было
более жестоким, чем сейчас, а с
другой: люди знали, что за преступлением неминуемо последует ужасное наказание, поэтому и боялись нарушать закон.
Несмотря на усталость, по
дороге домой наша молодежь
не умолкала. Все наперебой
рассказывали о том, что по
нравилось, запомнилось и восхитило. Кроме исторических
артефактов, юные путешественники увлеченно рассуждали
о красивых пейзажах, сопровождавших нас по пути. Наблюдая за их живым общением,
думала, что погружение в историю всегда полезно для подрастающего поколения. Ведь
тот человек, который не знает
своих корней, не сможет стать
полноценным гражданином и
патриотом родной страны.
Евгения КИЦАНУ,
г.Новоднестровск

принадлежит суверенному
государству Украина.
За последнюю тысячу лет
этот важный оборонительный
объект претерпел бесчисленные
изменения. В середине XVI века все деревянные строения
были заменены на каменные,
благодаря чему они приобрели
современный вид. Старый замок состоит из 11 башен, соединенных широкими стенами.
Считается, что самая древняя
из башен построена на фундаментах еще римских укреплений. Мощь каменецких бастионов поражала завоевателей.
Существует легенда о том,
как турецкий хан Осман после неудачной попытки взять
крепость в 1621 году, в сердцах воскликнул: «Кто ее так
укрепил?!» И услышал в ответ: «Сам Бог». «Тогда пусть
Бог ее и берет!» – сдался Осман и отвел свои войска от неприступного форпоста.
Еще нам рассказали, что в
одной из башен замка отбы-
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вал наказание народный герой
Устим Кармелюк. Он известен
тем, что грабил богатых и зажиточных людей, а награбленное раздавал бедным. Устим
трижды сбегал из заключения.
Об одном из побегов, причем
довольно оригинальном, гласит предание. Этот мужчина
был настолько красив, что ради
него девушки были готовы на
многое. Множество барышень,
каждая из которых надеялась
стать его избранницей, преодолевали значительные расстояния, чтобы передать узнику
еду и платок со своим именем.
Изобретательный Кармелюк из
тысячи платков связал плотную веревку и однажды совершил свой первый побег. Эта
красивая, романтическая история понравилась всем нам, но
особенно впечатлила девочек.
Парней же больше интересовало представленное в экспозиции оружие и возможность
потренироваться в стрельбе из
лука и арбалета. Хорошо, что это
было только развлечение и сейчас, в мирное время, мы не нуждаемся в таком мастерстве. Как
и то, что страшные долговые
ямы, куда бросали людей за долги, сегодня пусты. Всех ужаснул
рассказ экскурсовода о том, что
яма глубиной около пяти метров
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мы для преступников, политических пленных и должников.
В начале прошлого века замок
был преобразован в культурный и исторический памятник-музей. Сегодня он часто
служит декорацией для многочисленных фестивалей и исторических реконструкций, местом съемки телевизионных
программ и фильмов.
Но на этом наше знакомство с историческими местами
родного края не закончилось.
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