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

Господи  Ісусе!  
Визнаю, що я гріш-
ник і сам себе спас-
ти не можу. Вірю, 
що Ти помер за 
мене на Гол-
гофі і  прий
няв  покаран -
ня за мої гріхи. 
Прошу: прости всі 
мої провини, увійди у моє сер-
це і будь моїм Господом та 
Спасителем. Довіряю Тобі 
своє життя, хочу жити для  
Тебе і служити Тобі. Амінь.
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Вічність... Це слово лякає, навіває 
страх, змушує задумуватися. Та да-
ремно намагатися охопити чи обійня-
ти те, що не має ні початку, ані кінця. 
Перед великою незбагненною тайною 
безмежності часу добре усвідомлюю 
і визнаю власну ницість і мізерність. 
Що мої нехай і сто років життя!? Не-
вловима мить. Багатство і бідність, 
здоров’я і хвороби, сила і неміч, успі-
хи і невдачі, злети і падіння, слава і 
невідомість, найвища влада і стан ра-
ба, перші і останні місця – все одна-
ково ніщо.

Безліч планет і зірок уявляю в об-
разі великого потяга, який безперерв-
но рухається в безмежних просторах 
всесвіту. В його складі і наша зірочка – 
планета Земля. А на ній, ніби в окре-
мих вагонах і купе, розмістилися живі 
істоти, серед яких особливо вирізня-
ється людина, яку Господь сотворив на 
Свій образ і подобу. Лише нас Творець 
наділив розумом, дав змогу та можли-
вість осмислювати свою подорож. За 
для якої мети ми в цьому неймовірно-
му ешелоні? Що найважливіше маємо 
зробити за час мандрів? Чи щось че-
кає нас за останньою зупинкою?

Відповідь на всі численні запитання 
можна знайти лише у Будівничого потя-
га, який мчить у вічність. А ціль поїздки 
визначає не відстань, шлях, швидкість, 
час чи маршрут, а пункт призначення. 
Вже першим мандрівникам Адаму і Єві 
Господь сказав, що створив їх для щас-
ливого вічного життя, але за єдиної умо-
ви – мати повний послух і бути вірними 
Йому. Та піддавшись облесливій, під-
ступній і брехливій намові хитрого і лу-

кавого спокусника, який з гордині пер-
шим вчинив бунт проти Творця, вони і 
собі порушили заповідь Всевишнього. 
Тоді на нашому маршруті сталася най-
більша катастрофа: ми стали смертни-
ми, і насіявся гріх гордині та всі його на-
слідки у всебічних проявах беззаконня. 
Таким чином попередньо заплановане 
для людей радісне подорожування під 
покровом, охороною Будівничого, спо-
внене насолоди і втіхи від спілкуван-
ня з Ним, перетворилось в небезпечну 
експедицію в супроводі смутку, немочі, 
тривог, страхів, хвороб і смерті. 

Щоб врятувати потяг від великого 
зла, яке повністю полонило його, Не-
бесний Батько з великою любов’ю до 
людей послав на землю Свого Сина. І 
Він заради спасіння кожного з нас до-
бровільно віддав Себе у жертву. Ісус 

Христос відкупив підневільних з раб-
ства гріха, вказав новий маршрут – пра-
ведності і порятунку. Тим, хто прийме 
Його як особистого Спасителя, Господь 
освітить дорогу в щасливе майбутнє. 
Тоді остання зупинка буде лише поро-
гом, за яким – блаженство у вічності. А 
для тих, хто не захоче вийти з окупова-
ного свавіллям і розгнузданістю ешело-
ну, що мчить у прірву, земний путь не-
минуче закінчиться трагедією – пеклом.

На превеликий жаль, сьогодні спо-
стерігається дуже сумна картина. Про 
те, що найважливіше, говоримо най-
менше. Чи не так? Усі сили і знання 
використовуємо лише для того, щоб 
зручніше влаштуватися в своєму ку-
пе і як найкомфортніше звершити тим-
часову коротеньку подорож. Мале на-
зиваємо великим, низьке – високим, 

копійчане – дорогим, незначне – важ-
ливим, бо міряємо через призму ско-
роминучості. Та хіба мить важливіша 
за вічність?!

Потяг буття одночасно є і потягом 
смерті. Скільки з нього уже зійшло 
племен та народів? Щоденно завер-
шує свою подорож сто п’ятдесят тисяч 
людей, щогодини – шість тисяч і що-
хвилини – сто. Скільки мені ще відпу-
щено і коли моя черга? А скільки ще 
триватиме рух всього поїзда?«Я Аль-
фа і Омега, початок і кінець», – Все-
вишній над усім, Він справжній Керма-
нич всесвіту. Якщо ми наполегливо, 
щиро й ревно виконуватимемо всі 
умови подорожі, то під Його прово-
дом обов’язково досягнемо Небесного 
Єрусалиму, де нема зла, смутку, болю, 
сліз і смерті. Там все довершене, дос
конале, повнота радості і щастя.

ПОТЯГ

ЩО ГОВОРИТЬ БІБЛІЯ ПРО

У християнській концеп-
ції триєдинства Бога най-
складнішим є те, що способу 
її логічного обґрунтування 
не існує. Люди неспроможні 
достеменно збагнути, а тим 
більше пояснити, суть Бо-
жого єства. Творець значно 
величніший за нас, тому не 
слід і очікувати, що ми змо-
жемо повністю розпізнати і 
вникнути у всі Його таємни-
ці. Біблія навчає, що Отець 
є Богом, Син є Богом і Свя-
тий Дух є Богом. В Біблії та-
кож написано, що є лише 
один Бог. Хоча ми можемо 
осмислити деякі факти про 

взаємозв’язок між Особа-
ми Святої Трійці, та загалом 
для людського розуму до-
гмат недосяжний. 

Досліджуючи це питан-
ня, слід мати на увазі, що 
слова «трійця» і «триєдин-
ство» у Святому Письмі не 
використовуються. Термін 
був застосований людьми з 
метою описати триєдиного 
Бога – три співіснуючі, вічні 
Особи, кожна з яких є Бо-
гом, і разом Вони утворюють 
єдине Божество. Це жодним 
чином не означає наявність 
кількох Богів; Трійця – один 
Бог у трьох Іпостасях.

Члени Трійці розрізня-
ються у багатьох текстах Бі-
блії. В Ісаї 48:16 та 61:1 Син 
говорить, посилаючись на 
Отця та Святого Духа. У Но-
вому Завіті в Івана 14:1617 
Ісус говорить з Отцем про 

Помічника, Святого Духа, а 
це свідчить, що Ісус не вва-
жав Себе ні Отцем, ні Свя-
тим Духом. Це стосується і 
всіх інших біблійних текстів, 
в яких Ісус звертається до 
Отця. Чи звертався Він до 
Себе? Ні. Він розмовляв з 
іншою Особою Трійці – От-
цем. У Матвія 3:1617, де 
описується хрещення Ісуса 
Христа, змальований Бог 
Святий Дух, що сходить на 
Бога Сина у вигляді голуба, 
в той час як Бог Отець про-
голошує з небес Своє бла-
говоління на Сина. У Матвія 
28:19 та 2 Коринтян 13:14 
також згадуються три окремі 
Особи Трійці. В межах Трій-
ці існує субординація: Біблія 
свідчить, що Святий Дух 
підпорядковується Отцю та 
Сину, а Син підпорядкову-
ється Отцеві. Цей внутріш-

ній зв’язок не заперечує бо-
жественності кожної Особи 
зокрема. У членів Трійці ви-
значені індивідуальні функ-
ції: Отець – найвище дже-
рело або причина всесвіту. 
Син – Посередник між Не-
бесним Батьком і творінням, 
спасіння якого Він звершує 
силою Святого Духа.

У природі троїста єд-
ність спостерігається до-
сить часто. Та достатньо 

точного уявлення про Трій-
цю не дає жодна з популяр-
них ілюстрацій. Порівняння 
з яйцем (або яблуком) не 
годиться, так як шкаралу-
па, білок і жовток – це скла-
дові яйця, проте окремо во-
ни не є яйцем. Отець, Син 
і Дух Святий не є складо-
вими Бога – кожен із Них є 
Богом. Приклад з водою є 
дещо кращим, але він та-
кож не передає суть Божого 
триєдинства адекватно. Рі-
дина, пар та лід – це форми 
води. Отець, Син і Святий 
Дух – це не форми Бога, ко-
жен із Них є Богом. Повніс-
тю пояснити примітивними 
земними прик ладами нео-
сяжного Бога, Його велич 
і незрівнянно вищу за на-
шу природу неможливо. «О 
глибино багатства, пре-
мудрості й знання Божого! 
Які незбагненні Його суди 
і недослідимі Його дороги! 
Бо хто пізнав розум Гос-
подній? Або хто був порад-
ником Йому?» 

GotQuestions
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Книги Дж. К. Роулинг о Гарри Пот-
тере имеют антихристианскую направ-
ленность. С таким заявлением согла-
сится любой здравомыслящий человек. 
Определяющие понятия, термины, кон-
кретные ритуалы отчетливо переклика-
ются с идеологией сатанизма. Основ-
ной темой повествования, по словам 
самой Роулинг, является смерть. Каж-
дый последующий роман уверенно 
продвигается от меньшего зла к боль-
шему: уродство во всех проявлениях, 
одержимость действующих лиц, ужаса-
ющие демонические твари, высасыва-
ющие души, жертвоприношения. 

Главный герой эпопеи, как и почти 
все остальные действующие лица, – 
волшебник, всесильный маг. В годо-
валом возрасте он уже победил Того
КогоНазыватьНельзя, страшного и 
ужасного Волана де Морта (на русском 
«дьявол смерти»). Этот мальчик – не 
вымышленный персонаж, многие мо-
менты его биографии заимствованы из 

жизни Алистера Кроули – кумира са-
танистов, одного из родителей и иде-
ологов церкви сатаны. Гарри Поттер, 
как и Кроули, увлекся магией, когда 
ему шел одиннадцатый год. Взросле-
ние главного героя повествования в 
общении с колдунами, духами и ду-
шами мертвых – это и есть история 
становления реального человека, ко-
торый впоследствии написал не од-
но пособие по созданию организа-
ции, которая «провозглашает себя 
сознательным носителем зла и анти-
подом христианства». Будучи одним 
из наи более известных оккультистов, 
он мечтал о том, чтобы каждый ре-
бенок воспринимал магию и колдов-
ство таким же обычным ежедневным 
занятием, как завтрак, обед и ужин. С 
помощью Гарри Поттера мечта одер-
жимого человека становится гораздо 
ближе к реальности.

Еще одна деталь. Гарри носит на 
лбу клеймо – шрам в виде молнии 

или стилизованной буквы S. 
Знак символизирует раз-
рушительную силу. Он ис-
пользовался нацистами СС.  
Сатанисты употребляют его 
для получения власти над 
другими людьми. К сожа-
лению, смертоносную мет-
ку рисуют сегодня на своих 
лбах дети, подражающие 
Гарри Поттеру. 

В романах Джоан Роу-
линг люди играют второ-
степенные роли. Они фигу-
рируют гдето на обочине, 
как существа низшие по от-
ношению к магам, и назы-
ваются простаками, прос
тецами, маглами. Слово 
«маглы» придумано авто-
ром. Оно содержит в себе 
и напоминание о том, что 
люди не владеют магией 
(mageless), и... фактичес
ки указывает на челове
чество как на общест-
во нар команов, так как 

«muggle» на жаргоне значит «мариху-
ана». Кроме того, словом «mug» в ан-
глоязычной среде называют дурачка, 
которого очень легко обвести вокруг 
пальца, а глагол «to mug» переводит-
ся на русский язык как «разбойное 
нападение». Создается впечатление, 
что, цепляя на людей такой ярлык, их 
намеренно хотели опорочить, выста-
вить в неблаговидном свете. 

 Еще один существенный отрица-
тельный аспект книг о Гарри Поттере 
в том, что они пропагандируют непос
лушание взрослым, бунт и своеволие 
детей. Главный персонаж и его друзья 
вовлечены в противодействие с родите-
лями и учителями. Они не подчиняются 
школьным правилам, лгут преподава-
телям, нарушают общепринятый поря-
док. Это также напрямую перекликает-
ся с характеристикой вышеупомянутого 
видного идеолога сатанизма Алистера 
Кроули. Его постоянно бунтующее по-
ведение доводило мать до такой степе-

ни, что в сердцах она называла сына
школьника «Зверем 666». 

Вне всякого сомнения, романы 
Джоан Роулинг чрезвычайно опасны. 
Они представляют волшебство и кол-
довство в безобидном, привлекатель-
ном свете и содержат практическое 
руководство по обучению оккультизму. 
Поклонение силам зла, популяризи-
рованное и упрощенное в этих книгах 
под детский возраст, сделало магию 
естественной частью повседневной 
жизни миллионов детей во всем мире.

Первыми признанными жертвами 
бестселлера стали двадцать новоси-
бирских четвероклассников, достав-
ленных в больницу в тяжелейшем 
состоянии изза отравления медным 
купоросом. Отравили их восьмиклас
сники, вдохновленные «хорошей, доб
рой сказкой». На перемене они подо-
шли к младшим и дали им емкость, 
сказав, что в ней волшебный напиток, 
сделанный по рецепту Гарри Поттера.

Дорогие друзья, не верьте, что кни-
ги о бесовщине безобидны для ваших 
детей и могут привести лишь к про-
стому подражанию или повышенному 
интересу к колдовству. Утверждать, 
что в них описывается лишь невинное 
вымышленное чародейство, не вле-
кущее за собой никаких негативных 
последствий, равносильно согласию 
с тем, что сцены секса и насилия в 
голливудских фильмах не имеют ни-
какого влияния на общество. Именно 
поэтому считаю своим долгом преду-
предить вас – книги о Гарри Поттере 
намного опаснее, чем кажутся. 

Павел СЕННИКОВ, 
СентПитерсберг, США

Наименьшее, к чему может при-
вести детей Гарри Поттер, – ув-
лечение магией и идолопоклонство. 
Хуже, если они примут в свой разум 
теорию силы и достижения жела-
ний любой ценой. Еще хуже – при-
нятие смерти как следующего при-
ключения. Вы бы хотели этого для 
своего ребенка? Решать вам.

Мир вам, шановна редакціє «Міста на горі». У ва-
шій газеті прочитав статтю Івана Котика «Пий, але 
не впивайся!» Висвітлена в ній тема зачепила мене 
за живе і спонукала до написання відгуку. 

Ми живемо в нелегкий час: безробіття, матері-
альна скрута, сімейні конфлікти, дефіцит доброти, 
складний шлях пошуку себе. Такі несприятливі чин-
ники штовхають багатьох людей до знайомства з ал-
коголем. Спочатку це як слабинка, тимчасова стіна, 
за якою можна сховатися від стресу, але дуже швид-
ко легкодоступна віддушина перетворюється в міц-
ний надійний гачок, зірватися з якого вже не під силу.

Підступний і хитрий ворог затягує у свої тенета 
не лише дорослих, а й дітей – майбутнє нації. Під-
літки дедалі більше керуються небезпечними пере-
конаннями: «Як це піти в компанію і не випити?», «Це 
ж круто!», «Без розігріву якось невесело, відчуваєш 
себе скутим і замкнутим». Та сир в мишоловці теж 
смачно пахне. Починаючи, здавалося б, з нешкідли-
вого пива чи інших слабоалкогольних напоїв, легке 
захоплення випивкою поступово перетворюється на 
невідворотний потяг до спиртного. Років через п’ять
десять дози і міцність напоїв збільшуються, а залеж-
ність укорінюється. Алкоголізм приходить у життя 
молодих людей як постійний і нерозлучний «друг», 
тягнучи за собою наслідки: фізичні та психічні проб
леми зі здоров’ям, втрату роботи, руйнування сімей, 
соціальний занепад, інтелектуальну деградацію.

За статистикою, кількість ДТП, що відбуваються в 
стані сп'яніння, сягає майже сімдесяти відсотків. Та-
ка ж ситуація і щодо злочинів побутового характеру. 
А новонароджені від батьків, які вживають алкоголь, 
практично приречені: вони з’являються на світ із сер-
йозними вадами. Але, не зважаючи на жахливі супро-

відні обставини, люди все одно простягають свої обі-
йми до нещадного монстра, ім'я якому – алкоголь. 

Історично склалося, що наші традиції та побут 
невід’ємні від чаркування міцними напоями, і ця 
згубна звичка стала характерною рисою українсько-
го народу. Тому з незапам'ятних часів в нашій дер-
жаві зловживання алкоголем – нагальне питання, 
яке потребує вирішення. Та про яке вирішення мо-
же йти мова сьогодні, якщо оточуюча дійсність зві-
дусіль спокусливо кричить: «Пийте, пийте, пийте!» 
Реклама на бігбордах, радіо і телебаченні, в пре-
сі та Інтернеті манить, зваблює спробувати вишука-
ний смак хмільного зілля. Хочу закликати до проти-
лежного, бо насправді всі ці «Благов», «Смирнов», 
«Немирів», «Мягков» звучать як написи на надгроб-
них плитах тих, хто все це буде вживати. Адже така 
«ексклюзивна екологічно чиста, високоякісна» про-
дукція збагачує лише виробників і розповсюджува-
чів, а споживачам несе руйнування життя і смерть. 
Тому я висловлюю свою громадянську позицію кате-
горичного протесту проти будьякої узаконеної попу-
ляризації алкоголю. Заборона реклами спиртного з 
часом обов’язково дасть позитивний результат, і від-
повідальним за алкогольне свавілля на комунікацій-
них просторах потрібно негайно її припинити.

Тим же, хто зараз стоїть на роздоріжжі вибору 
між приятелюванням зі спиртними напоями і твере-
зістю, щиро раджу прийняти тверде рішення ні за 
яких обставин не піддаватись спокусам «зеленого 
змія». Ще потрібно уникати компаній, де захоплю-
ються алкоголем, адже «Товариство лихе псує до-
брі звичаї». Також важливо зайнятися цікавою спра-
вою: роботою, хобі, спортом, доброчинністю, тоді 
часу на дурниці не залишиться. 

Хочу втішити родичів тих, хто вже попався на га-
чок: не впадайте у відчай. З глухого кута є вихід. 

Господь Ісус Христос має силу звільнити, віднови-
ти, загоїти рани, повернути те, що втрачено. Тож 
шукайте Його. Не знаєте, як це зробити? Почніть 
читати Біблію і відвідувати церкву. Там вас підтри-
мають, і допоможуть.

Стосовно ж нас, вільних людей, то ми повинні 
частіше висвітлювати проблему алкозалежності, 
особливо серед підлітків і дітей. Не потрібно споді-
ватись на державу, суспільство, або ще когось. Ті, 
що усвідомлюють проблему, відповідальні за її ви-
рішення. Немає різниці, до якої церковної громади 
ми себе відносимо і ким є за фахом. Сьогодні Бог за-
кликає вас і мене стояти в проломі за нашу країну та 
її майбутнє. Звертаючись до віруючих людей, прошу: 
не покидайте на узбіччі тих, хто гине від пияцтва, мо-
літься за їхнє спасіння. Якщо не ми, то хто? «Рятуй 
узятих на смерть, також тих, хто на страчення 
хилиться, хіба не підтримаєш їх?» 

Василь МАКОВЕЙ, с.Станіславчик,
 Жмеринський рн, Вінницька обл.
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КОНФЕТА С ЯДОМ

Гарри
Поттер

відповідальні за її вирішення
Ті, що усвідомлюють проблему,
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

Олена КОВАЛЬЧУК, м.Львів
Жодна людина не знає 

свого майбутнього. Але всі 
ми, здебільшого, віримо у 
краще… 

Десь років із тридцять то-
му у моїй лівій руці з’явилися 
перші симптоми недуги. Ду-
мала, що то наслідок гнійного 
фурункула, який щойно вилі-
кувала, тож на легкий диском-
форт і не зважала. Та з часом 
болісна точка з макове зерня 
виросла до розмірів гороши-
ни, згодом почала нагадувати 
квасолю, а потім і горіх. Але 
я не відчувала ніякої, за тер-
мінологією мого хірурга, «он-
костурбованості» і до лікарів 
не зверталася. Вела звичний 
спосіб життя здорової люди-
ни. Лише не могла носити одяг 
з тісними рукавами та зрідка, 
при випадковому натисканні 
на припухлість, гострий біль 
пронизував усе тіло.

В березні 1999 року в моє-
му житті сталася важлива по-
дія: я щиро покаялася у своїх 
гріхах, прийняла Ісуса Хрис-
та за свого Спасителя і дові-
рилась Йому. Почала відвіду-
вати церкву, спілкуватися з 
віруючими, вивчати Біблію 
і старатися виконувати Бо-
жі заповіді. Прагнула пізнати 
християнські істини, зміцню-
валася духовно, зростала у ві-

рі, мінялися мої пріоритети, 
цінності, характер. Прикла-
ди надприродного уздоров-
лення біблійних героїв нади-
хали мене і вселяли надію. Я 
вірила, що Бог зцілює людей 
і сьогодні, тому кожного ра-
зу, коли в церкві молилися за 
одужання хворих, очікувала 
дива: щоб страхаюче новоут-
ворення на моїй руці зникло 
без хірургічного втручання і 
Господь прославився через це 
чудесне зцілення. 

Минали роки, але мої спо-
дівання не справджувались. 
Та я розуміла, що відповідь на 
молитви не завжди приходить 
миттєво, тому продовжувала 
вірити. Адже життя апостола 
Павла, наприклад,теж не було 
безхмарним. Але, перенісши 
безліч фізичних та моральних 
страждань, він все одно зали-
шився зразком вірності Богу. 

Однак за останні два роки 
пухлина почала інтенсивно 
рости і набула розміру гуся-
чого яйця. Сподіваючись на її 
доброякісність, все ж виріши-
ла звернутися до фахівців он-
кологічного центру. В березні 
2013 року лікарі діагностува-
ли в мене саркому м’яких тка-
нин. Діагноз прозвучав як ви-
рок, адже побутує думка, що 
рак – це присуд смерті. Його 
непосильний тягар притис-

нув до землі і хотів розчави-
ти. Я була розгублена, збенте-
жена, пригнічена. Сидячи тоді 
під дверима кабінету лікаря в 
Київському інституті раку, по-
думки кричала до Господа: чо-
му?! Чому саме мене спіткала 
така доля? Хіба я допускала 
такі вже непростимі гріхи? Хі-
ба не молилися за мене багато 
разів з вірою у зцілення?

Коли пережила перші най-
важчі хвилини, на пам’ять 
прийшли втішні слова з Біб-
лії: тим, хто любить Бога, усе 
сприяє на добре. Ця обіт ниця 
вселяла велику надію. Адже я 
і є та людина, яка любить Йо-
го. Захотілося повністю під-
коритися Божій волі і при-
ймати всі обставини мого 
життя без нарікань і сумнівів, 
тому що Сам Господь каже, 
що вони мені на благо. Також 
згадала слова апостола Павла 
про те, що земні страждання 
дочасні, а попереду нас че-
кає небесна слава. Крім того, 
з вірою сприйняла Боже за-
певнення не допустити таких 
страждань в моє життя, яких 
я не зможу перенести.

З Божої ласки кожен нас-
тупний день приносив особ-
ливі підбадьорення, дару-
вав нову надію. Звісно, час 
від часу думки про найгір-
ше з’являлися, але панічний 

страх перед смертю відсту-
пив. Біблійні слова «Коли ми 
надіємося на Христа тільки 
в цьому житті, то ми най-
нещасніші від усіх людей» 
зміцнювали мої сили і напов-
нювали серце спокоєм. На 
свою долю я вже не нарікала 
і навіть була готова померти. 
Прийшло глибоке усвідом-
лення того, що смерть – це 
всього лише перехід душі з 
тимчасового у вічність. Від-
тоді я з радістю подумки при-
єднувалася до слів апосто-
ла Павла: «Для мене життя 
то Христос, а смерть то 
надбання. …Не знаю, що ви-
брати. Тягнуть мене одне 
й друге, хоч я маю бажан-
ня померти та бути з Хрис-
том, бо це значно ліпше. А 
щоб полишатися в тілі, то 
це потрібніше ради вас». Ци-
тувала цю думку рідним, під-
бадьорюючи їх своєю вірою: 
головне – за будь-яких об-
ставин залишитись відданою 
Господу, не зійти з вузької до-
роги спасіння на широку, що 
веде до загибелі.

Почався затяжний процес 
лікування: кілька сеансів хімі-
отерапії, порційне опромінен-
ня, операція з радикального 
видалення злоякісної пухли-
ни... Тривале перебування у 
лікарняній палаті позбавило 

мене повсякденної життєвої 
суєти. З’явився час для більш 
глибокого спілкування зі сво-
їм Викупителем. Тепер могла 
годинами молитись, читати 
Святе Писання і роздумува-
ти над ним. І ще мені хоті-
лося бути корисною для тих 
хворих, які були поряд. Во-
ни також потребували розра-
ди, підбадьорення, співчуття, 
адже кожному своя біда най-
трагічніша, найстрашніша. 
Тим більше, що рак вважаєть-
ся невиліковною хворобою. 
Так пройшло кілька місяців. 
Можу впевнено сказати, що 
в ці скрутні часи Спаситель 
був зі мною. Він давав ме-
ні силу переносити нелегкі 
лікувальні процедури, зміц-
нював духовно та морально. 
Дякую за Його безмежну лю-
бов, якою Він огорнув мене 
і втішив. Бог справді вірний 
і милосердний! Всі ті важ-
кі випробування Небесний 
Батько допоміг мені пройти 
гідно. Я вкотре переконалася, 
що все перебуває під контро-
лем Всевишнього і мені нема 
чого боятися. 

Дуже вдячна Господу за 
так необхідну підтримку і 
допомогу від людей, особ-
ливо віруючих, які весь цей 
час молилися за моє життя і 
здоров’я. Брати і сестри, пас-
тори всіляко підбадьорювали 
мене. Через одного зі Сво-
їх служителів Господь і про-
говорив те вагоме слово, яке 
глибоко проникло у моє сер-
це, оживило дух і душу, укрі-
пило віру в те, що все буде 
добре. Біблійне твердження 
«Не помру, але буду жити, 
і звіщати славу Господню» 
справило на мене особливе 
враження: я повірила, що це 
слово стосується безпосеред-
ньо мене, що воно збудеться 
в моєму житті, здійснивши 
те, заради чого було послано. 
Тож перед операцією у мене 
не залишилося жодних стра-
хів і сумнівів. 

…По милості Своїй Гос-
подь позбавив мене хвороби, 
про яку тепер нагадує лише 
великий шрам на руці і дару-
вав життя. Безмежно вдячна 
моєму вірному Спасителю за 
те, що я вийшла з цього вип-
робування, духовно зміцнив-
шись і наблизившись до Ньо-
го. Надалі хочу жити, завжди 
пам’ятаючи про Його своє-
часну допомогу, і повсякчас 
прославляти Господнє ім’я.

Ще хочу поділитись зерна-
ми мудрості, що ніби зійшла з 
небес. Це висловлювання Іє-
росхимонаха Серафима Ви-
рицького. Читаючи духовне 
послання цього служителя, я 
немов чую Божі відповіді на 
одвічне людське запитання: 
«Господи, чому Ти це допус-
тив?!» У важкі хвилини мого 
життя, коли сумніви або від-
чай безвиході долали мене, в 
них я знаходила розраду сво-
їй змученій душі. Можливо, 
проникливі слова цього над-
бання для всіх віруючих лю-
дей вгамують ще чиєсь зане-
покоєння і хвилювання.

Все послано Мною
для вдосконалення
душі твоєї

Продовження на стор. 4
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У мене є мрія...

Серафим Вирицький (у світі Василь 
Миколайович Муравйов) – російський 
православний святий, чудотворець, 
монах, духівник Олександро-Невської 
Лаври в Санкт-Петербурзі.

В двадцятишестирічному віці 
він відкрив власний бізнес, ставши 
досить успішним хутроторговцем, 
купцем 2-ї гільдії. Живучи ще в миру, 
зробив карколомну кар’єру, пройшов-
ши шлях від бідаря до мільйонера, що 
експортував хутро до Англії, Фран-
ції та Австро-Угорщини. Та закінчив 
свій життєвий шлях Василь Мико-
лайович Муравйов безсрібником. Він 
роздав своє багатство і в 1920 ро-
ці пішов у монастир. Його біографи 
одностайні: навіть будучи бізнесме-
ном, майбутній святий вів винятково 
праведний спосіб життя.

«Чи думав ти коли-небудь, що 
все, що стосується тебе, стосується 
й Мене? Ти дорогий в Моїх очах, Я 
полюбив тебе, і тому для Мене особ-
ливо відрадно виховувати тебе.

Коли спокуси повстануть проти 
тебе і ворог прийде, як річка, Я хочу, 
щоб ти знав, що від Мене це було. 
Твоя неміч потребує Моєї сили і без-
пека твоя полягає в тому, щоб дати 
Мені можливість захистити тебе.

Якщо перебуваєш у важких об-
ставинах, серед людей, які тебе не 
розуміють, нехтують тобою чи й 
зовсім відцуралися від тебе, – від 
Мене це було. Я – Бог твій, що ви-
значає обставини. Не випадково ти 
опинився на своєму місці – це те 
саме місце, яке Я тобі призначив. 
Чи не просив ти, щоб Я навчив те-
бе упокоренню? Так ось дивися, Я 
поставив тебе саме в те середовище, 
в ту школу, де цей урок вивчається. 
Ті, що живуть з тобою, лише вико-
нують Мою волю.

Якщо ти в матеріальній скруті, 
важко тобі зводити кінці з кінцями, 
знай, що від Мене це було. Бо Я 
володію твоїми фінансами і хочу, 
щоб ти звертався до Мене і знав, 
що ти в залежності від Мене. Мої 
запаси невичерпні. Я хочу, щоб ти 
переконувався у вірності Моїй та 
Моїх обітниць.

Переживаєш ти ніч скорботи, 
розлучений з близькими і дорогими 
серцю твоєму людьми – від Мене 
це було. Я був погорджений, поки-
нутий, знайомий з хворобами страд-
ник. Я допустив це, щоб ти звер-
нувся до Мене і в Мені міг знайти 
розраду вічну.

Обманувся ти в другові своєму, 
у тому, кому відкрив серце своє, – 
від Мене це було. Я дозволив цьо-
му розчаруванню торкнутися те-
бе, щоб пізнав ти, що кращий твій 
друг є Господь.

Якщо зруйнувалися плани твої, 
поник ти душею і втомився – від 
Мене це було. Ти створював плани, 
мав свої наміри і ніс їх мені, щоб Я 
благословив. Але Я хочу, щоб ти до-
вірив Мені розпоряджатися і керува-
ти обставинами життя твого, бо за-
надто важко для тебе це, і ти сам не 
можеш впоратися з ними.

Спіткали тебе несподівані невда-
чі житейські – знай: від Мене це бу-
ло. Бо Я хочу, щоб серце твоє і душа 
твоя завжди були палаючими перед 
очима Моїми і перемагали ім'ям Мо-
їм всяку легкодухість.

Не отримуєш ти довго звісток від 
близьких, дорогих тобі людей і через 
легкодухість твою і маловір'я, впада-
єш у нарікання й відчай, знай – від 
Мене це було. Бо цим томлінням ду-
ха твого випробовую Я міцність віри 
твоєї в непорушність обітниць і силу 
відваги твоєї в молитві за цих близь-
ких твоїх. Бо, чи не ти покладав тур-
боти про них на мою любов? Чи не 
ти й нині вручаєш їх покрову Моєму?

Якщо спіткала тебе тяжка хворо-
ба, тимчасова або невиліковна, і ти 
опинився прикутим до одра свого – 
від Мене це було. Бо Я хочу, щоб 
в немочах своїх тілесних ти пізнав 
Мене ще глибше і не нарікав би за ці 
випробування, і щоб ти не намагав-
ся проникнути в Мої плани порятун-
ку душ людських різними шляхами, 
а покірливо схилив голову твою під 
благодать Мою до тебе.

Мріяв ти щось особливе ство-
рити для Мене і замість цього сам 
зліг на одр хвороби й немочі – від 
Мене це було. Бо тоді ти був би за-
нурений у справи свої, і Я не міг 
би привернути думки твої до Себе, 
а Я хочу навчити тебе найглибших 
помислів, що ти на службі у Мене. 
Я хочу навчити тебе усвідомлюва-
ти, що ти ніщо без Мене. Деякі з 
кращих синів Моїх суть ті, які від-
різані від живої діяльності, щоб їм 
навчитися володіти зброєю безпе-
рервної молитви.

Якщо несподівано ти покли-
каний зайняти серйозну і відпо-
відальну посаду або перебувати у 
небезпечному становищі, йди, по-
кладаючись на Мене. Я довіряю то-
бі ці труднощі, бо благословить тебе 
Господь Бог твій у всіх справах тво-
їх, на всіх твоїх дорогах. У цей день 
Я даю в руки твої цю посудину свя-
щенного єлею, користуйся ним віль-
но, дитя Моє. Пам'ятай завжди, що 
всяка скрута, кожне образливе сло-
во, наклеп і осуд, перешкода в твоїй 
роботі, що викликає почуття гіркоти, 
незадоволення, розчарування, кож-
не відкриття твоєї немочі і неспро-
можності нехай буде помазано цим 
єлеєм – від Мене це було. Пам'ятай, 
що у всіх перешкодах є Боже по-
вчання, тому заховай у своєму сер-
ці слово, яке Я оголосив тобі в цей 
день – від Мене це було. Бережи йо-
го і пам'ятай завжди, де б ти не був. 
Всяке жало притупиться, коли ти на-
вчишся у всьому бачити Мене. Все 
послано Мною для вдосконалення 
душі твоєї – все від Мене це було».

Все послано Мною 
для вдосконалення
душі твоєї

Продовження, початок на стор. 3

СЕРАФИМ ВИРИЦЬКИЙ 
(1866 - 1949) 

Січень добіг кінця. Зимові свята залиши-
лися позаду. Та відлуння новорічних поздо-
ровлень чується ще й досі. «З Новим роком! 
З Новим щастям!» – так люди вітали одне 
одного, вкладаючи у ці слова надію і поба-
жання здійснення мрій. Надію на те, що ста-
ре з усіма негараздами і проблемами мину-
ло, а попереду чекає прекрасне майбутнє. 
Здійснення мрій, які ще не збулися, або вже 
нових, величніших й неймовірніших.

Про що ж мрієте ви? Можливо, знайти 
бажану роботу, звести будинок або зустріти 
свою половинку? А раптом саме цей рік ста-
не для вас доленосним! Звучить неперекон-
ливо, та саме сьогодні у вас може з’явиться 
ідея, вплив якої буде відчуватись десять, 
двадцять або ж п’ятдесят наступних років. 
І навряд чи це буде бажання купити новий 
телефон або вранці виспатися.

«Переможець – це мрійник, який ніколи 
не здається», – сказав якось Нельсон Ман-
дела. Цей борець проти режиму апартеїду 
в списку тріумфаторів посідає почесне міс-
це. Його мрія про ненасильницьку револю-
цію в Південній Африці сколихнула весь 
світ. Так само і Мартін Лютер Кінг своїм пал-
ким виступом, відомим під назвою «У мене 
є мрія», надихнув сотні тисяч людей на бо-
ротьбу за цивільні і політичні права афро
американців в США. В новітній історії його 
звернення стало найвідомішою мотивую-
чою промовою. 

Я впевнена: такі надзвичайні прагнення 
зароджуються в серці лише від Бога. Для їх 
втілення недостатньо просто прокинутися 
раніше, зекономити грошей чи почати біга-
ти вранці. Потрібно дещо більше: любов до 
людей, терпіння, витривалість та неабиякі 
зусилля, що самі собою не з’являються. 

Чи правильні ваші мрії? І як визначити їх 
непогрішимість? Хтось хоче багатства, вла-

ди, популярності. Якщо такі бажання на-
правлені лише на «я», «мені», «моє», то це 
всього лиш егоїстичні, малозначущі, пусті 
забаганки. Визначальною характеристикою 
цінності наших бажань є мотив, що спону-
кає рухатись до кращого. Можна мріяти про 
високооплачувану роботу, щоб допомагати 
тим, хто за станом здоров’я працювати не 
може. Стремління до влади може бути вмо-
тивоване необхідністю позитивних змін в 
державі, суспільстві, певній громаді, тощо. 
Мрії, натхнені Богом, завжди набагато біль-
ші від нашої спроможності і обов’язково пе-
редбачають піклування про інших.

Чи не обмежуєте ви політ своєї фанта-
зії? Страх перед невдачею, тиском, крити-
кою чи провалом може заганяти нас у певні 
рамки. Але якщо у своїх прагненнях ми да-
мо місце Творцю, то наші мрії, щоби вмісти-
ти Його велич, можуть стати грандіозними. 
Звичайно, великі мрії потребують витримки. 
На шляху до їх здійснення не всі зустрічні бу-
дуть вам аплодувати. Саме через це Мартін 
Лютер Кінг був вбитий, а Нельсон Мандела 
ув’язнений на двадцять шість років. Люди, 
які мислять масштабно, «озброєні й небез-
печні» для тих, у кого таких задумів немає. 
Або ж завжди знайдуться ті, хто не повірить, 
що для досягнення успіху у вас достатньо 
потенціалу і сили. Тими, хто сумніваються у 
ваших здібностях, можуть бути навіть най-
рідніші. Ще одним із підводних каменів буде 
час, який потрібно присвятити здійсненню 
задуманого… Проте, я впевнена: результат 
вартий очікувань, падінь, утисків, певної са-
мопожертви.

Отож бажаю, щоби рік 2014 став для вас 
роком мрій і на запитання «Які у вас плани 
на майбутнє?» ви впевнено, з натхненням 
могли відповісти: «У мене є мрія!»

Настя АНТОНИК, м.Новодністровськ

У 
мене 

є 
мрія

У США 
вперше 
за 100 років 
замерз 
Ніагарський 
водоспад

Запрошуємо вас на Богослужіння

Небувалі морози у США і Канаді призвели прак-
тично до повного замерзання одного з найбільших 
водоспадів світу – Ніагарського. Струмені води, 
не долетівши до дна, перетворилися на гігантські 
п’ятидесятиметрові бурульки-сталактити.

Востаннє Ніагара застигала таким чином у 1911 
році, але тоді водоспад промерз не так сильно.
Незважаючи на сильні холоди, подивитися на вра-
жаюче видовище з’їжджається безліч туристів. А 
жителі Америки з нетерпінням чекають потепління.

природні катаклізми


