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Дорогие друзья! Рождество для
нас является теплым, семейным,
святым днем осуществленного пророчества, праздником, который символизирует самое дорогое: Божий Сын сошел с небес, чтобы
стать одним из нас. Но не нужно думать, что это торжество –
просто приятное время, когда
можно утешиться в своих печалях, поздравить друг друга,
порадоваться. Нет, праздник
Рождества Христова – это напоминание о том, что Господь
пришёл на землю, страдал и
умер, чтобы каждый из нас мог
приобщиться к спасению и получить вечную жизнь. Это день
выбора: кто-то принимает Господа, а кто-то Его отвергает.
Подготовка к празднику
сродни приготовлению к встрече Самого Господа. Вспомним
притчу о десяти девах, которые
должны были, ожидая жениха,
стоять на страже. Но он медлил, и некоторые девы уснули.
Так и мы с вами: возможно, Господь не спешит явить Себя, а
мы духовно спим в то время,
когда надо бодрствовать. А к Его
приходу нужно быть готовым в любой момент. Ведь встреча радостна
только в том случае, если мы завершили все необходимые приготовления. Какое нам приходится испытывать смущение, когда дорогой

гость застает наш дом неубранным!
Но если мы ждём Царя, Который
посетив нас, озарит Святым Духом,
как же тогда мы должны привести в
порядок свой «дом», то есть свое
сердце! Может ли в грязное поме-

щение неочищенной души войти
светлый гость Иисус Христос?! Так
будем же готовиться к приходу Божьего Сына: бороться с грехами в
наших сердцах и поступках, очищаться покаянием, молитвой, неустанным углублением в Священное
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Есть такие удивительные люди, которые, отдыхая на море, встают спозаранку и до завтрака проводят пару часов на берегу, наслаждаясь
восходом солнца. В этом году и я пополнила ряды этих чудаков.
Идеальный участок песчаного пляжа, протяженностью километра три, в это раннее время для
десятка энтузиастов служил беговой дорожкой, а
также располагал и к пешим прогулкам. Поэтому я, не раздумывая, сняла шлепанцы и босяком
зашагала по влажному песку. Несколько человек
бежали впереди меня, кто-то навстречу. Все они
были обуты в кроссовки. Я тут же представила,
что мне придется наступать своими босыми ногами на следы от их обуви… Но возникшее неприятное чувство было весьма преждевременным:
волны, накатывая одна за другой, смывали с поверхности все углубления, характерные оттиски
и оставляли за собой очищенную, безупречно отшлифованную песчаную гладь. Каждый очередной прилив бесследно уничтожал все отпечатки.
Вот – только что они были, а в следующий миг их
уже нет, не существует нигде.
Каждое утро я с восхищением наблюдала за
столь совершенной работой воды и думала о том,

Писание, трудиться друг для друга
и ревностно внимать Богу!
Часто нам кажется, что Господь
далёк от человека, что Вседержитель
где-то высоко на небесах и чтобы Он
внял нашим молитвам, нужен очень
громкий голос или какая-то необыкновенная святость. На наши
сомнения Евангелие отвечает:
«Не тревожьтесь, Бог здесь, Он
с нами». Ведь священное имя
Христово не только Иисус (Спаситель), но и Эммануил, что
значит «с нами Бог».
Когда мы устаём, изнемогаем под ношей житейского бремени, когда страдаем,
унываем и кажется, что жизнь
напрасна, усилия тщетны –
мы всегда должны помнить,
что с нами Бог и Он поможет,
если мы к Нему обратимся. В
Нем наша единственная надежда, потому что мы не на человека уповаем, а на Бога. На
самом деле человек, даже не
осознавая этого ясно, всегда
хочет и стремится, чтобы Творец был с ним.
Все мы, согнутые под
гнётом своих грехов, забот,
печалей и болезней, должны
сейчас распрямиться и смотреть
вперёд, встречать Господа, идти
Ему навстречу. Кто откроет Ему своё
сердце, тот будет с Ним обитать, тот
познает, что значат слова – «С нами
Бог». Внемлите сему, неверующие,
и преклонитесь перед Ним!

НА
что так же происходит и в невидимом нами духовном мире. Когда-то давно я впервые прочитала
в Библии о том, что Бог изглаживает наши беззакония, и они исчезают как туман. И вот, спустя
время, воочию увидела, как в мгновение ока совершается столь прекрасная природная метаморфоза. Таким же образом и Господь очищает нас
от грехов, стирая их без остатка, без каких-либо
признаков наличия и никогда более о них не вспоминает. Ради этого Божий Сын пришел на землю,
чтобы иметь возможность освободить каждого человека от желания блуда, пьянства, жестокости и
аморальности в любом ее проявлении.
Ведь Создатель сотворил Адама подобным Себе. Но наш прародитель, отклонившись от Божьей
нормы, нарушил Его заповедь и свернул с курса
праведности. С тех пор мы движемся по кривой:
человек вжился в образ грешника, освоился, при-
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Бог дает нам мир. Он посылает внутренний покой даже тому,
кто находится в самом средоточии
бурной и накаленной жизни. Но посылает его не всем, а человекам
благоволения, людям доброй воли, тем, кто хочет получить такую
благодать, кто настойчиво взывает
к Господу и ждет, когда Он придет.
И тогда мы сможем с уверенностью
и воодушевлением сказать: «С нами Бог!». Это мое вам самое задушевное пожелание в праздник Рождества Христова – чтобы вы хоть
в какие-то мгновения чувствовали,
что Господь с вами, ощутили Его
действительное пришествие, Его
близость, Его благодатную силу!
«Христос рождается! Выходите Ему
навстречу! Христос сходит с небес,
чтобы нас поднять!»

Небесный Отец!
Я прихожу к Тебе в молитве, осознавая всю
свою греховность.
Господи, будь милостив ко мне,
прости все мои
грехи, войди в
мое сердце, будь
моим Спасителем и
Пастырем, руководи моей жизнью.
Иисус Христос, я исповедую Тебя своим Господом и
благодарю за то, что Ты слышишь мою молитву.
Аминь.

вык и, как следствие, для подавляющего большинства людей грех стал естественной средой обитания. Вот почему в сердцах гомо сапиенс нет места
для Иисуса. Так было и в то время, когда Он родился. С той лишь разницей, что тогда Младенцу
Христу не нашлось свободного номера в гостинице. Его рождение было совершенно не к месту и
абсолютно не вовремя. Увы, Его не ждали. Все были заняты переписью населения, не до Иисуса.
Но Он родился. Родился ради нас, чтобы у Вседержителя появилось право писать Свои законы
на наших сердцах и вкладывать в них стремление
к чистоте, святости и любви. Момент рождения
Христа – это начало воплощения спасительного
Божьего плана, согласно которому Творец вновь
обретает утраченные из-за предательства Адама
и Евы полномочия Владыки человеческих душ.
Драгоценные! Божий Сын сошел с небес, чтобы
искупить подневольных, то есть нас, от рабства
греха. И Он готов удалять с сердец губительные
последствия смертоносного яда наших беззаконий.
Только нужно найти для Господа место и пригласить
Его в свой дом. Подумайте! Уже сейчас мы
можем наслаждаться идиллией бытия: мирной
безмятежно-счастливой жизнью. Бог Свою часть
совершил. Дело за нами.
С пожеланием лучшего в жизни, Алла ГАНДЗЮК

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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Був холодний зимовий вечір напередодні Різдва. Марійка сиділа в своєму куточку біля
теплої печі й роздумувала над
словами з «Дитячої Біблії»:
«Блаженні чисті серцем, бо
вони будуть бачити Бога».
Дівчинці чомусь дуже хотілося
бути саме такою, але вона не
зовсім розуміла, яким має бути чисте серце. Вона запитала
про це у своєї хазяйки. Але та
чомусь розсердилась, вихопила з дитячих рук Біблію і гнівно
закричала, що це у неї, Марійчиної благодійниці, найчистіше
серце. Мовляв, тільки такі нерозумні люди, як вона, можуть
пригріти нікому не потрібну сироту й безкорисливо годувати її вже цілих три роки. І весь
цей час маленька нахлібниця і
дармоїдка сидить на її хазяйській шиї. Правильно зробив
Марійчин батько, що відразу ж
після смерті її матері залишив
цей тягар. Виговорившись,
жінка сунула дівчинці в кишеню кілька коробок сірників і
виштовхала дитину за двері.
Навздогін пригрозила, що не
дасть Марійці навіть шматка
хліба, якщо та не продасть хоча б одну коробку.
Опинившись на вулиці, дівча завело звичне: «Купуйте
сірники! Хто забув купити сірники?» Першою на заклик юної
продавчині відгукнулося руде
цуценя. Радісно махаючи хвостом, воно підбігло до Марійки.
Але господар, вочевидь, не поділяючи симпатії свого вихованця, швидко покликав песика до
себе. А дівчинка зі своїм товаром попрямувала далі. На розі
вулиць вона зустріла юрбу своїх однолітків, які захоплено обговорювали майбутню різдвяну
виставу. Побачивши Марійку,
діти почали з неї потішатися.
Когось смішило її лахміття,
хтось кепкував, показуючи на
зношені черевики, взуті на босі
ноги. «Розумію, розумію, це мода така, – не вгамовувався червонощокий хлопчисько, – «опудало городнє» називається».
А невисока, ошатно одягнена
дівчинка повчально зауважила, що взимку потрібно ходити в шубці, шапочці й чобітках.
«Що ти взагалі робиш на вулиці в такий мороз?» – реготали
хлопці. Марійка скромно відпо-
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віла, що продає перехожим сірники і так заробляє на прожиток. Та її наївне зізнання лише
викликало новий вибух сміху. У
розпалі веселощів діти раптом
згадали, що їм потрібно поквапитися, щоб не запізнитися в
недільну школу на свято Різдва. Почувши це, Марійка зраділа – нарешті вона взнає відповідь на питання, над яким
міркує з самого ранку. «Може
ви скажете мені, хто такі «чисті
серцем?» – з надією запитала
дівчинка. «Звичайно. Чисті серцем – це ті, які ходять до церкви чи в недільну школу, – впев-

вiчне
ча б одну коробку сірників, зате пообіцяла подарувати бідоласі теплі чобітки. Шкода, що
найближчі три місяці – суцільні
свята і вона буде зайнята важливими справами, тому сказала приходити за подарунком
не раніше квітня.
«Яка добра жінка, от у неї
справді чисте серце», – думала Марійка, крокуючи по знайомій дорозі і звично викрикуючи: «Купіть сірники! Хто забув
купити сірники?» Але вулиця
була тихою і безлюдною. Тільки від великого, яскраво освітленого будинку долинали звуки
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нено сказав червонощокий. І
додав, – як ми, наприклад».
Марійці шкода було розлучатися з новими знайомими,
але страх залишитися без вечері змусив її знову йти на пошук покупців.
Неподалік дівчинка помітила гарно одягнену, доглянуту
пані і вирішила запропонувати
їй свій товар. Але не встигла
промовити й слово, як жінка
обурено вигукнула: «Дівчинка? На вулиці? Так пізно?! А як
жахливо вдягнена! Куди дивляться твої батьки? У них немає серця!» Ошатна тітонька
навіть не намагалася почути
Марійчині пояснення про те,
що у неї взагалі немає батьків
і що їй необхідно продати хо-
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історія для душі
ча у нас сьогодні самі делікатеси, вони можуть бути шкідливі
для дитячого шлунка». Через
хвилину чоловік повернувся зі
шматком сухого хліба. Подякувавши, дівчинка не забула
запитати, чи знає він людей із
чистими серцями. Поважний
пан зауважив, що він і сам підходить під це визначення, бо
вірить у Бога, святкує Різдво і
подає бідним.
...Сипав сніг, вітер наскрізь
продував стару одежину, майже босі ноги грузли в заметах,
але Марійка продовжувала
йти. По дорозі вона міркувала: «Добре тим людям, які мають чисті серця, адже вони

СЕРЦЕМ
музики. У його вікнах маленька трудівниця побачила багато
нарядних людей, які їли, пили
і веселилися біля виблискуючої різнокольоровими вогнями ялинки. «Ось де справжнє
Різдво!» – із захопленням подумала дівчинка. У цей час із
будинку вийшов чоловік, і Марійка запропонувала йому свій
нехитрий товар. Але той у відповідь лише розсміявся: «Навіщо нам твої сірники? Дивись,
скільки у нас світла і тепла. А
тобі треба йти додому, на вулиці холодно. Якщо ти голодна,
то я винесу тобі що-небудь. Хо-

побачать Бога. Якби у мене
було таке серце, я б теж співала пісеньки про Ісуса в недільній школі, як ті веселі діти,
або могла б комусь подарувати чобітки, як та добра тітка,
чи святкувала б Різдво в гарному теплому будинку, як той
дядько, що дав мені хліба. Коли була жива моя мама, вона
казала, що де двоє чи троє
збираються заради Христа,
там присутній Сам Ісус. Тільки
Він не для всіх помітний. Бачити Його можуть лише ті, у кого чисте серце. Значить, всі ті
люди, яких я сьогодні зустріла,

Н о в орічні мрії

Ясний зимовий вечір.
Начищені до блиску зорі сиплять з далекого оксамитового неба діаманти. Із землі
їм підморгують іскристі замети.
Тремтяче від холоду повітря дрижить кожним звуком урочистого
вечора. Квапливо проскрипіли кроки запізнілого перехожого, десь
далеко ліниво гавкнула собака – і дзвінка тиша... Раптом
зовсім поряд чистий дитячий
голос заводить: «Радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!» Із розчинених сінешніх дверей разом із
клубами пари вихоплюються запахи святкової вечері.
У чисто прибраній хаті уже
виставлено
дванадцять
пісних страв. В одному
кутку кімнати – ошатна новорічна ялинка, відігріваючись в
теплій оселі, виграє кольоровими ліхтариками, в іншому –
гостинці для колядників (горіхи,
яблука, пряники, цукерки). Пахне

місто на горі

літом і обжинками. Помолившись, приступаємо
до вечері, святкуємо Різдво.
Тепер знаю, що Божий Син прийшов на землю
як Спаситель усього людського роду, і торжество
Різдва не закінчується ніколи. Воно продовжується круглий рік, кожного дня, до вічності. І Господу не важливо, що саме люди будуть їсти в день
Його народження. Та все ж, ті зимові вечори в колі
найрідніших людей не пройшли для мене даремно.
Яскраві і сповнені трепету спогади дитинства супроводжують мене досі, вони зігрівають мою душу, дають відчуття свого коріння, вселяють впевненість в завтрашньому дні. Тому для своїх дітей
стараюсь створити багато щасливих моментів, аби їм також було що згадати в майбутньому. Мрію, щоб тепло моєї душі завжди допомагало
їм долати життєві негаразди, надихало на добрі
вчинки, робило би щирими їхні серця.
Людмила 32 роки
До життя я давно почала ставитись пофілософськи, тому якихось особливих чудес не
чекаю. Просто хочу, аби всі близькі мені люди, в
першу чергу діти, були здорові, щоб ми могли за
святковим столом зустрітися з родичами. За суєтою і клопотами така нагода видається вкрай
рідко. А сімейні цінності для мене завжди в пріо-

побачать Христа. А я? У мене
зовсім інше життя...» За такими невеселими думками дівчинка незчулася, як вийшла
за місто. Неподалік біля купки
хмизу сидів, похнюпившись,
старий – у нього не було сірників, щоб розпалити вогонь. Марійка з радістю запропонувала свої. Але виявилося, що всі
вони відсиріли і жодна не запалювалася. Та останній сірник
все ж загорівся, і незабаром
вони вже грілися біля багаття.
– Дякую тобі, Господи, за те,
що дівчинку із сірниками прислав, – промовив, дивлячись в
небо, старий.
– Дідусю, то не Бог мене
сюди привів, а хазяйка. Вона
відправила мене сірники продавати, а на вас я натрапила
випадково.
– У Бога не буває випадковостей. А хазяйка твоя, напевно
жінка недобра: в таку погоду дитину на вулицю вигнати!
– Що ви, дідусю, вона дуже
добра, я у неї вже три роки живу
в кутку біля пічки, це найтепліше місце в будинку.
– Ох ти, чисте серце.
– Ви про кого, дідусю?
– Та про тебе. Таких, як ти,
Писання називає «чистими серцем».
– Таких, як я? Ви, дідусю, смієтеся з мене! От я сьогодні людей зустріла, у них справді чисті
серця. І Марійка розповіла старому про всіх, з ким побачилась
цього різдвяного вечора.
– Це добре, дівчинко, коли
діти ходять до недільної школи,
добре, коли хтось має бажання допомагати іншим, добре,
коли люди святкують Різдво.
Але найціннішим у Божих очах
є серце людини. Щире, чисте
серце не знає обману, йому не
притаманна заздрість, у ньому
немає підступності, воно готове віддати останнє. Саме про
таких людей написано, що вони
будуть бачити Бога.
Слова старого зігріли й наповнили блаженством душу
Марійки. Їй було вже не страшно повертатись додому без заробітку.
За мотивами казки
Ганса Крістіана АНДЕРСЕНА
«Дівчинка із сірниками»

ритеті. Крім цього, з огляду на останні події, актуальною стала мрія про мир та злагоду в нашій
державі, щоб люди були захищені законом від будьякого свавілля, щоб не було знущань над беззахисними людьми і поділення на схід і захід, адже всі
ми прагнемо щасливого майбутнього для країни.
Також бажаю вирішення питання євроінтеграції
України, а відтак змін до кращого.
Олена, 30 років.
Чоловіки, певно, багато працюють, тому більшість з них мріють про відпочинок. Я один з таких
фантазерів. Інколи думками подорожую в те майбутнє, коли мої діти матимуть вже свої сім’ї, а я до
того часу побудую великий дім на березі річки, буду
катати онуків на катері, вудити з ними рибу, плавати, загорати і ні про що не турбуватись.
Олексій, 44 роки
Я мрію бути щасливою. Найбільш близьке мені
визначення цього стану дав відомий письменник:
«Щасливий той, хто щасливий у себе вдома!» Я
жінка, і для мене це радісне відчуття не залежить
від матеріальних статків, успіхів в роботі, слави
чи влади. Бажаю, щоб мої стосунки з чоловіком були
дружніми, по-справжньому щирими, щоб він завжди
хотів ділитись зі мною своїми думками, планами,
розказувати про свою роботу і щоб цікавився моїми переживаннями, потребами і справами. Без його
участі в моєму житті я почуваю себе самотньою і
відкинутою, а так хочеться душевної близькості,
Продовження на стор. 3

місто на горі

www.mistonagori.com.ua

змiнене

життя

3

МОЄ НАЙВАЖЛИВІШЕ
З

а більш як двадцять років перебування в церкві чула багато розповідей різних людей про їхні змінені
долі. З тими, хто приходить до Бога в
обтяжливих, проблемних ситуаціях,
стаються видимі яскраві перетворення. Описані ними життєві повороти, що
підтверджуються реальними фактами,
справляють надзвичайне враження. Коли чую свідчення людей, яких Господь
звільнив від наркотичної чи алкогольної залежності, зцілив від смертельної
недуги або врятував від морального занепаду в тюремних стінах, то не перестаю захоплюватися Його безмежною
любов’ю, довготерпінням, милосердям
та вірністю. На фоні таких промовистих
історій, мій прихід до Бога може видатись навіть дещо буденним. Хоча, думаю, для кожної людини момент її першої зустрічі з Господом є унікальним,
незабутнім і неповторним. Я в цьому
сенсі не виняток. Мить, коли Бог торкнувся мого серця, є особливою для мене. Вірю, що й моя розповідь також когось зацікавить.
З п’яти років я жила в сім’ї тітки
(рідної маминої сестри). У них не було своїх дітей, тому удочерили мене.
Мій прийомний батько родом зі Східної України, а до Львова приїхав у 1939
році. Працював учителем, займав посаду в міськвно, був секретарем партійної
організації. Мама – львів’янка, теж учителька середньої школи. Можливо, вона
й була схильна до християнства, але в
той час виявляти свою побожність було небезпечно. До церкви ходили хіба
що старенькі бабці, а люди, які вважали
себе освіченими, були навчені, що Бога
нема. Така тоді панувала ідеологія.
Вирісши в невіруючій сім’ї, я ніколи не задумувалася про існування Бога. Щоправда, іноді таки зверталася до
Нього з проханням допомогти чи то
іспит скласти, чи вийти зі скрутного
становища. Бог відгукувався на мої заклики і вирішував проблемні ситуації,
але успіх я завжди приписувала собі або
вважала, що мені просто пощастило. У
невіруючих людей саме так і стається –
Бог допомагає їм, та вони, як правило,
думають, що самі такі вправні.
перший рік після заміжжя обставини склалися таким чином,
що я була за крок до покаяння. Батьки
мого чоловіка були віруючими людьми,
то й він з дитинства знав дорогу до церкви. Побравшись, ми почали ходити на
зібрання разом. Там я з цікавістю прислухалася до проповідей, знайомилась
з людьми, відкривала для себе щось досі невідоме. Але сталося так, що через
свої політичні переконання я потрапила
під загрозу звільнення з роботи. Це були сумнозвісні сімдесяті роки минулого століття, роки боротьби з будь-яким
проявом патріотизму. Мені ж приписували український буржуазний націоналізм. Працюючи в середній школі
вчителем української мови і літератури, я десять років фактично була під наглядом КДБ. Жила в постійному страху
втратити роботу. З такою характеристи-
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кою, яку б я отримала після звільнення, не було надії, що я змогла б ще десь
влаштуватися. Тому, коли чоловік кликав мене іти на служіння, я,боячись бути звинуваченою ще й за релігійні переконання, відмовлялася.
Був ще один аспект, що заступав
мені дорогу до церкви. У людях, які
вважали і позиціонували себе віруючими, я не бачила досконалості. Більше того, помічала навіть такі риси, що
зовсім не личать християнам. Сама ж,
незважаючи на те, що не була членом
церкви, здавалася собі набагато кращою – успішною в роботі, доброю го-

людей, всі знають, що я невіруюча, будуть дивитися на мене і дивуватися, чого раніше не йшла. Сперечаюся з собою
далі: якщо пастор ще раз запросить, тоді я вже точно вийду. І він закликав ще
й третій раз. Та в мене ноги ніби приросли до підлоги. Не можу й кроку зробити… Усе, що відбувалося тоді зі мною,
пам’ятаю в найдрібніших деталях до сьогоднішнього дня. Упевнена, то був заклик для мене. А я не вийшла, втратила
цей момент. Так гірко тоді було!
ле з того дня Бог почав діяти в
моєму серці. І коли із США до
нас у Львів приїхала місіонерська гру-
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сподинею, порядною і щирою жінкою.
Тому абсолютно не сприймала закликів
до покаяння. Думала: «Нехай каються
ті, хто справді грішать. Мені ж нема за
що собі докоряти».
іра в себе похитнулася у важкі
для всіх дев’яності. Все знецінилось, не стало стабільності, попереду
маячила лише страхітлива невідомість.
Занепокоєння майбутнім, що оселилося в серці, переросло у велику тривогу.
Зникло відчуття того, що в нашій сім’ї
все нормально і під контролем. На зміну
йому прийшли безпорадність і невпевненість у завтрашньому дні. Було важко.
Тому, коли чоловік запрошував мене на
зібрання, я погоджувалась і йшла з ним.
Якось я відвідала одну з євангельських церков, де якраз служив пастор із
Канади. Його проповідь мені дуже сподобалася: доступна, виважена, гарно
викладена, тож сприймала кожне слово. Коли пастор закликав до покаяння, подумала, що треба вийти наперед
і покаятись. Але раптом виникла інша
думка: вийду, якщо він ще раз покличе.
Ніби почувши мене, проповідник знову запропонував покаятись. А я стою і
сама себе виправдовую: тут так багато
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Н оворічні мрії

па, я з великим задоволенням щовечора ходила на служіння. То був особливий час Божої присутності серед нас.
Відчувалося, що наші гості сповнені
справжньої любові до ближнього. Ця
прониклива атмосфера надзвичайної
благодаті захоплювала всіх. Я також
поринула в неї.
В один із днів до нас додому прийшли дві сестри з цієї групи – хотіли зателефонувати до рідних. Зв’язку з Америкою довго не було,тому ми з чоловіком
запропонували їм зачекати і пригостили
сніданком. У справах я вийшла до іншої
кімнати. Через якийсь час у двері постукала одна із сестер і, відчинивши їх,
промовила: «Це стукає Ісус. Він стукає
у твоє серце. Ти хочеш прийняти Його?»
«Так», – від несподіванки відповіла я. А
потім, усвідомивши, повторила: «Так!
Хочу!» І тут зі мною щось трапилося:
огорнуло відчуття неймовірної легкості, десь ділася тривога, неспокій і все
те, що пригнічувало і засмучувало. Тягар, який так довго пригноблював мене,
щез! Серце наповнила радість: нарешті
відбулося те, до чого я так довго йшла!
Усе стало на свої місця. Так і мало бути... Того ж дня на вечірньому служін-

щоб ми з чоловіком були одним цілим. Мрію, щоб в
нашому домі запанувала атмосфера взаєморозуміння, підтримки і гарного настрою.
Оксана, 35років

та радість від виконаної роботи. Ще хочу побувати на всіх континентах, на кожному відвідати хоча б одну країну. Це бажання стосується навіть Антарктиди. А побачивши все
це, мрію відчувати гордість за те, що живу в
Україні, а не заздрість від того, що десь краще. Ще мрію, щоб мрії збувалися.
Тамара, 50 років

Думаю, мої мрії не вирізняються особливою оригінальністю, того ж прагнуть багато людей. Мрію
про велику сім’ю – діти, їх дружини і чоловіки, онуки.
Хочу, щоб родина була велика, і на Різдво всі збиралися разом за святковим столом. Щоб всі мої близькі були матеріально забезпеченими і заробляли на
життя справою, яка приносила б їм задоволення

Мрію про нашу країну як про справді незалежну, самодостатню, де люди живуть в комфорті та безпеці, країну, в якій немає бідності,
злиднів, а кожен її мешканець почувається гідно, країну рівних можливостей в досягненні своїх
мрій, країну, де працевлаштування молоді гарантується державою, а пенсійні виплати людям
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ні я вже без жодних вагань відгукнулася
на заклик до покаяння. Упевнена, що це
було найважливіше рішення з усіх, які я
приймала у своєму житті. Жалкую лише, що через свою впертість та через
те, що шукала у віруючих людях довершеності, не прийшла до Бога раніше. І
дуже вдячна чоловікові: він – мудрий
і розважливий – не тиснув на мене, не
силував, а терпляче чекав, коли моє бажання покаятися визріє і проявить себе.
А через кілька місяців, після біблійного
навчання, я прийняла водне хрещення.
Це сталося 15 серпня 1992 року
весь рік після покаяння кожну
недільну проповідь, в якій розкривалася тема християнського характеру, сприймала на свою адресу. Дивувалася, як раніше могла не помічати
в собі таких явних недоліків і навіть
вважати себе непогрішною. Відчуття
власної «святості» десь щезло, і тепер я
бачила себе такою, якою була насправді – з усіма своїми помилками і слабкостями. Очевидний контраст у сприйнятті себе до і після покаяння – яскраве
свідчення дії Святого Духа в моїй оновленій душі. Господь відкривав мені очі
на мої хиби і давав благодать змінювати свою вдачу. Наприклад, я завжди була дуже впертою. З Божою допомогою
прийшло розуміння, що це погана риса
і я потрохи, крок за кроком викорінюю
її. Стаю більш поступливою, смиренною, поміркованою. Ще дуже дошкуляла надмірна тривожність, особливо
непокоїлась про рідних. Навіть через
дрібниці накручувала себе, бентежні
думки поїдали спокій, від хвилювання
не могла знайти собі місця. А все через
хибне уявлення про те, що всі свої негаразди людина може і повинна вирішувати сама. Тепер значно легше. Коли
серце полонить сум’яття, я, не зволікаючи, звертаюся з молитвою до Бога. У
вирішенні своїх проблем покладаюся
на Нього і щиро прошу допомоги в подоланні всіх страхів.
дячна Господу: Він не відвернувся від мене тоді, коли я була
так упевнена в собі, намагалася жити
без Нього і самостійно керувати своїм
життям. Вдячна за ті обставини, які підштовхнули мене до покаяння. Вдячна за
те, що маю можливість і благодать просити у Всевишнього допомоги у будьякій ситуації. Адже милостивий, люблячий Отець завжди вийде назустріч,
підбадьорить, вселить віру і подарує
надію. Він любить нас, відчуває наші серця, знає наші потреби, бажання і
мрії. З Ісусом – то є зовсім інше життя,
воно радісне, повноцінне, прекрасне. Я
щаслива від того, що моє сьогодення і
моє майбуття в руці Всемогутнього Бога. А Він вірний і ніколи не підведе, не
зрадить, не осудить. Ті люди, які ще не
довірили свою долю Господу, просто
не розуміють від чого відмовляються.
Тож щиро бажаю кожному пізнати Його
милість, відчути прощення й пережити
в своєму серці блаженство народження
Господа Ісуса Христа.
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Ірина БІЛОСЕВИЧ, м.Тернопіль

похилого віку забезпечують їм достойне, благополучне
життя, країну з високим рівнем медичного обслуговування і повним пакетом соціальної підтримки для тих, хто
її потребує. Думаю, все це буде запорукою стабільності
та нашої впевненості в завтрашньому дні.
Також мрію про нове покоління політиків,
які б вірно служили своєму народові. А ще,
щоб ми, українці, щиро вірили в Бога,
завжди залишались толерантними,
мудрими, розумними і терпеливими.
Нехай Бог допоможе нам розкрити свій потенціал як нації, адже
ми нічим не гірші за інших і теж
можемо створити благополучну,
процвітаючу державу.
Віктор, 49 років
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