
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.

Спасіння в Ісусі

Семен МИХАСЬ, м.Харків
«Страждання зазнаєте в світі, 

але будьте відважні: Я світ пере-
міг!» – звертався Ісус Христос до 
Своїх учнів останньої ночі перед 
розп’яттям. Тоді ця заповідь була їм 
незрозуміла. Але й зараз багатьом 
нашим сучасникам важко її осягну-
ти. «Де ж та перемога? Хіба щось у 
світі змінилося після Христа? Зло як 
панувало, так і панує. Люди нітрохи 
не стали кращими», – подібні песи-
містичні слова доволі часто звучать 
у відповідь на спроби християн за-
свідчити про торжество Господньої 
слави.

Справді, нібито нелогічним зда-
ється твердження про Христову пе-
ремогу, якщо врахувати, що менше, 
ніж за добу, переможець – побитий, 
обпльований, зганьблений – вми-
ратиме прицвяхованим до хреста. 
Проте такий погляд характерний 
здебільшого для тих, хто живе лише 
земними скороминущими цінностя-
ми і мислять з позицій своїх нагаль-
них потреб та хибних уявлень про 
світ і своє місце у ньому. 

Бог не може втомитися чи помер-
ти, тому віруючі в Нього можуть ра-
діти життю навіть тоді, коли довкола 
війна. Бог ніколи не дрімає, тому ми 
можемо відпочити від пекучих проб
лем, будучи впевненими, що Все-

вишній керує всесвітом та нашим 
життям. Він Всемогутній і може під-
тримати Своєю міццю того, хто звер-
тається до Нього. Ось в чому Його 
перемога. Він завжди буде давати 

силу, щоб ми змогли нести тягарі дня 
прийдешнього. Не слід завтрашні 
турботи, переживання, випробуван-
ня брати на себе сьогодні. Часто нам 
просто бракує смирення і терпіння, 
через що примножується клопіт, бо 
вже зараз, невідкладно хочемо бачи-

ти чи мати те, чому час прийти че-
рез тиждень або через місяць. Тим 
часом завтра зможемо справитися з 
цими проблемами без надриву, тому 
що Бог дасть силу і на той день. Че-
рез пророка Ісаю  Бог запевняє нас, 
що коли навіть молоді та сильні не 
зможуть продовжувати свій шлях, то 
ті, хто перебуває в Христі, незалежно 
від віку, отримають від Нього нову си-
лу, щоб іти дорогою життя. Перебу-
вати ж у Христі – це виконувати Його 
заповіді любові. 

А як часто ми дратуємось та за-
смучуємося через свою гординю, 
бо прагнемо все тримати під своїм 
контролем. Можемо відчувати себе 
безпорадними, навіть впадати у від-
чай, коли бачимо, що не здатні впли-
вати на небажані події чи несприят-
ливі обставини, які відбуваються й 
складаються довкола нас не з нашої 
волі. Так, ми приділяємо багато ува-
ги проблемам та суєтним клопотам, 
забуваючи про істинні цінності. Ізза 
цього нерідко спотикаємось, пада-
ємо і страждаємо. Але Господь за-
кликає нас бути мужніми й не здава-
тися, бо хресними муками, смертю 
і воскресінням Він переміг диявола, 
щоб ми, перебуваючи у вірі, мали 
прощення гріхів. «А коли хто згрі-
шить, то маємо Заступника перед 
Отцем – Ісуса Христа Праведного. 
Він – ублагання за наші гріхи, і не 
тільки за наші, але й за гріхи всьо-
го світу». Тож не варто боятися 
своїх слабкостей, через які споти-

П Е Р Е М О Г А каємося. Біймося самовпевненості 
та самонадіяності, які не дозволя-
ють усвідомити свою гріховність і 
стоять нездоланною перепоною до 
покаяння. А де щире каяття, там і 
прощення, там мир із Богом та від-
чуття безперервності вічного життя. 
Перебуваючи в засмученні від чис-
ленних гріхів, звернімось до Бога зі 
щиросердим покаянням. Божа лю-
бов і Його милосердя перевершу-
ють усі наші беззаконня. Покаймося 
перед Богом за свої сумніви, пере-
живання, за слабкість віри – і Він, 
вір ний Своєму Слову, дасть нам вті-
ху та силу на кожен день, щоб ми не 
були переможені злом.

Однажды я увидел себя в 
последний день моей жизни 
на земле. И вот я стою перед 
Христом в вечности. Смотрю 
в Его глаза. В тот момент я 
четко осознавал, что зем-
ная жизнь уже закончилась, 
вернуть ее невозможно и 
прожить заново нельзя. Бо-
жий страх наполнял меня. 
Тогда же увидел себя через 
миллиарды лет после зем-
ной жизни (время, конечно, 
условное, так как там его не 
существует). Именно оттуда 
я обернулся назад и посмо-
трел на себя сегодняшне-
го. Понял, что узкие рамки 
нашего физического бытия 
столь малы по сравнению с 
небесной бесконечностью. В 
Библии так и написано: зем-
ная жизнь есть  пар, звук, 
тень, трава, дуновение, сон. 
В то мгновение я не просто 
знал об этом – я это пере-
жил. Долгое время картин-
ка моей встречи с Господом 
стояла перед глазами. Ощу-
щение того, что на земле я 
не навсегда, не покидало. 
Это было началом перео-
ценки ценностей. Никогда 
раньше я не размышлял так 

глубоко о смерти и вечности.
Люди, в подавляющем 

большинстве, не восприни-
мают смерть как благосло-
вение именно потому, что не 
отождествляют себя с тем 
несравненно лучшим, что 
ожидает их в Небесном Цар-
стве. Они, как правило,  де-
лают акцент на том, что по-
теряют все, поэтому для них 
смерть – невосполнимая 
безвозвратная утрата. 

Безусловно, мы долж
ны понимать, что веч-
ная жизнь – это мно-
гогранное понятие. Но 
первое, что обычно 
приходит на ум, когда 
мы слышим или дума-
ем о ней, – это неогра-
ниченное время наше-
го существования. Мы 
представляем, что ни-
когда больше не умрем 
и никуда не исчезнем. 
И это правда, в Иису-
се Христе мы имеем 
место в небесных об-
ителях и будем там 
жить всегда. Ободряет 
то, что на самом деле 
смерти не существует. 
Смерть – это только 

переход в иную жизнь.
Нам очень важно и нужно 

раздумывать об этом и раз-
вивать мышление вечности, 
в результате чего будет фор-
мироваться определенное 
отношение к нашему вре-
менному земному пристани-
щу. Центром притяжения для 
наших сердец станет Господь 
и Его Царство. Теперь знаю 

МЫШЛЕНИЕ ВЕЧНОСТИС л о в о  с в я щ е н н и к а
на собственном опыте: если 
раздумывать о той жизни, 
которая ожидает нас после 
смерти, мысленно пребывать 
там, то это приносит плод. 
Приходит ощущение того, 
что мы всего лишь странни-
ки и пришельцы на этой зем-
ле. Размышления о вечности 
делают нас мудрее в распо-
ряжении временем, осво-

бождают от чрезмерной 
привязанности ко всему, 
что мы имеем, чем вла-
деем, а также избавляют 
от страха смерти.

Христиане первоапо-
стольской церкви посто-
янно говорили и мечтали 
о небесах, и это прино-
сило им радость. Они 
жили в осознании того, 
что там у них есть иму-
щество лучшее и не пре-
ходящее, которое никто 
не заберет и  не испор-
тит. Они все время пом-
нили, что главная жизнь 
у них начнется потом, по 
завершению земной. 

Божье слово гово-
рит, что человек, кото-
рый мыслит в пределах 
только земной жизни, 

это несчастный человек. «И 
если мы в этой только жиз-
ни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех чело-
веков». Нам надо надеяться 
на Христа не только здесь, 
на земле, но также думать о 
том, что в небесном Иеруса-
лиме нас ждет рай, блажен-
ство, покой, свобода, побе-
да, а главное – Бог. Именно 
там мы сможем в полноте 
ощущать Его любовь.

Апостол Павел учил, 
что для него смерть – при-
обретение. Прежде всего 
это приобретение Христа и 
таких близких отношений с 
Ним, какие на земле невоз-
можны. Но мы не сможем 
считать смерть приобре-
тением, если не сконцент-
рируемся на продолжении 
жизни после физической 
смерти. В свете этого я се-
годня больше понимаю Со-
ломона, автора книги Еккле-
сиаст, который написал, что 
день смерти лучше дня ро-
ждения. Уточню лишь, что 
лучше он будет только для 
тех, кто умрет с Господом в 
сердце.

Сергей ШИДЛОВСКИЙ, г.Киев

«Не може сховатися місто, 
що стоїть на верховині гори»
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Таке запитання виникло у мене 
під час роздумів про наше ставлен-
ня до християнських святинь: хра-
мів, капличок, святих відпустових 
місць...

Єдиною святинею юдеїв був 
Єрусалимський Храм, зведений 
Соломоном, сином царя Давида, 
за велінням та архітектурним про-
ектом самого Творця, Який і освя-
тив його. Господь запевнив Со-
ломона, що Його ім’я та постійна 
присутність у цій святині будуть 
віч но. При тому попередив та зас
теріг: якщо народ відвернеться від 
Нього, тобто не пильнуватиме Його 
заповідей та установ, а стане слу-
жити неправдивим та видуманим 
богам, то тоді й Він від них відвер-
неться, Ізраїль віддасть на поругу 
іншим народам, а храм буде зруй-

новано ворогами юдеїв.
Не раз через відступництво із-

раїльтян здійснювалися ці Господ-
ні слова. 

Прийшов час, коли Ісус, як пов
новладний, перекидає у храмі сто-
ли міняйлів, батогом виганяє їх на 
вулицю, бо ж святиня ця з дому 
молитви перетворилася в «печеру 
розбійників». А Отець Небесний, як 
наголосив Його Син, шукає собі пок
лонників у дусі й істині. Отже, місія 
Єрусалимського храму завершена. 
Господь виголошує пророцтво про 
його повне знищення, так що каме-
ня на камені не залишиться. І воно 
невдовзі збувається.

Та найбільш ганебним і зухва-
лим стало те, що юдеї не лише не 
прийняли посланця неба, самого 
Божого Сина, якого як Спасителя 
так чекали, а й жорстоко вбили Йо-

го. Проте Він зробив усе для їхньо-
го спасіння: простивши їм, узяв на 
Себе їхні гріхи та беззаконня і став 
розіп’ятою на хресті жертвою. Поз
бавляючи душі від пекла і дарую-
чи вічне життя, вказав на спасенну 
дорогу і запевнив у Своїй всесиль-
ній помочі всіх, хто йтиме по вказа-
ному Ним шляху. Та лицемірство, 
лукавство і гординя так засліпили 
духовним лідерам очі й закрили 
серця, що вони не змогли прийня-
ти Його та усвідомити, що власне 
цей Ісус з Назарету і є дорога, іс-
тина й життя. Вони стали незря-
чими провідниками, які не могли 
вже привести народ до спасіння. 
Адже з тієї миті, як Господь переміг 
смерть і воскрес, навіть найсуворі-
ше дотримання всіх юдейських за-
конів і виконання храмових обря-
дів та жертвоприношень нікого не 

можуть спасти, бо спасіння є лише 
у Христі.

Що ж для нас, сучасних україн-
ців, найважливіше сьогодні в ду-
ховному житті? Перші роки неза-
лежності України для традиційних 
церков минули в гострій, а іноді й 
кривавій боротьбі за храми. Але 
ж людина незрівнянно дорожча 
за будьякий храм. Усі разом взя-
ті храми світу перед Богом є нічим 
в порівнянні навіть з найбільшим 
грішником, який щиро кається. Бо 
заради його спасіння і прийшов 
на землю Господь. Він не меншою 
мірою може бути в людині, ніж у 
будьякому найсвятішому земному 
соборі. Та для цього людині, згід-
но з наукою св. ап. Павла, потрібно 
звести храм у своїй душі. 

Наше суспільство важко хворе. 
«Ввесь світ лежить у злі». Через 
ЗМІ, Інтернет, кіно, мультфільми 
воно заполоняє наші оселі, про-
никає у свідомість, підсвідомість, 
серця людей. Щоб його побороти, 
є лише одна дорога – дорога слі-
дування за Христом. Позитивні ре-
зультати будуть тоді, коли непохит-
ною вірою, жертовною любов’ю, 
праведним та святим життям зве-
демо храм у своїй душі, де справ-
ді пануватиме Господь. Це єдиний 
шлях спасіння.

Протоієрей Михайло МЕЛЬНИК, 
с.Старі Кривотули, 

 ІваноФранківська обл. 

ХІБА
ХРАМИ
СПАСАЮТЬ?

«Життя ж наше на небі…»
Кожну людину Бог наділив 

розумінням своєї національ-
ності – однією із найголовніших 
складових особистості. Навіть у 
диких племен і невеличких на-
родностей, котрі не мають особ
ливих успіхів, визначних досяг-
нень чи блискучих звершень, є 
відчуття приналежності до своєї  
нації. Це природно, адже таке 
усвідомлення ґрунтується на 
спільності мови, території, еко-
номічних зв'язків, культури. Із 
свідчень мільйонів емігрантів 
можна зробити висновок, що пе-
реселенці в інші країни назавж
ди зберігають єдність з батьків-
щиною і ототожнюють себе з 
нею. Моє життя, зокрема, є крас-
номовним доказом цього. 

Народився я в Західній Укра-
їні, в мальовничому селі Шиш-
ківці Чернівецької області. Там 
виріс, закінчив школу, 1972 року 
навернувся до Господа. А через 
два роки після цього двадцяти-
двохрічним юнаком поїхав на 
місіонерське служіння в місто 
Керч. У Криму трудився в поміс-
ній християнській громаді бла-
говісником, а відтак зас нував 
церкву «Добра звістка». Далі в 
біографії знову крутий віраж – 
1992 року в нашій родині відбу-

лося возз’єднання сім’ї – ми з 
дружиною і дітьми (у нас їх шес-
теро) емігрували в США. З тих 
пір живемо в місті Сейлем (штат 
Орегон), де я працюю пастором 
церкви.

Але духовний зв'язок з моєю 
Вітчизною не обірвався. Щороку 
(їх набігло вже 22) відвідую свою 
рідну церкву в Керчі, беру участь 
у євангелізаційних проектах. У 
Криму веду радіопередачу «До-
рога до спасіння», в соціальних 
мережах маю тісне спілкування 
з широким колом українців. Од-
не слово, живу життям мого на-
роду, громади, друзів. Почуття 
любові до землі, де я народився, 
і до країни, громадянином якої я 
був, не зникло з мого серця... 

Що ж таке християнський па-
тріотизм? Як християнин, котрий 
співає: «Вітчизна моя в небе-
сах, до неї прагне, її потребує 
душа», – повинен ставитися до 
своєї земної батьківщини? Ме-
ні здається, що для людини, яка 
звіряє свої помисли, дії, поведін-
ку з Писанням, чужа земля має 
бути, як своя. Не величатись над 
іншими, не нехтувати, не прини-
жувати, а відноситись з повагою, 
бажаючи добробуту і процвітан-
ня всім – норма нашої поведін-
ки. І до своєї землі відноситись 

так само. Не потрібно її обо-
жнювати та з нею зростатись, 
адже «Знаємо-бо, коли земний 
мешкальний намет наш зруй-
нується, то маємо будівлю від 
Бога на небі, дім нерукотвор-
ний та віч ний». Все ж, викинути 
із серця країну народ ження, ди-
тинства, знівелювати спорідне-
ність зі своєю нацією – нелегка 
справа, і небагатьом це вдаєть-
ся. Безумовно, я з сумом і бо-
лем сприймаю скорботні події в 
Україні, переживаю і молюсь за 
свою земну Батьківщину.

Християнин покликаний свід
чити про Христа всім людям, 
але насамперед – своєму на-
роду. Це привілей, даний нам 
Богом, – служити Йому в своїй 
культурі і серед близького ото-
чення. Найбільше принести ко-
ристі, підтримати, допомогти ми 
можемо якраз тим, з ким маємо 
єдність походження, спільну іс-
торичну долю, мовну близькість, 
подібність світогляду. Тож мої 
молитви з вірою линуть до Гос-
пода: прошу Його благословити 
мій рідний край. Благаю миру, 
злагоди, порозуміння і спасіння 
для всіх людей прекрасної зем-
лі, що зветься Україна.

В’ячеслав БОЙНЕЦЬКИЙ,  
м.Сейлем, США

ВЛАСТВОВАТЬ  
ДРУГ НАД ДРУГОМ

Солнце грело, трава, оживая, росла и зеле-
нела везде, где только не соскребли ее, – не 
только на газонах бульваров, но и между 
плитами камней, – и березы, тополя, чере-
муха распускали свои клейкие и пахучие 
листья, липы надували лопавшиеся почки; 
галки, воробьи и голуби по-весеннему ра-
достно готовили уже гнезда, и мухи жуж-
жали у стен, пригретые солнцем. Веселы 
были и растения, и птицы, и насекомые, и 
дети. Но люди – большие, взрослые люди – 
не переставали обманывать и мучить себя 
и друг друга. Люди считали, что священно 
и важно не это весеннее утро, не эта красо-
та мира Божия, данная для блага всех су-
ществ, – красота, располагающая к миру, 
согласию и любви, а священно и важно то, 
что́ они сами выдумали, чтобы властвовать 
друг над другом.

Лев ТОЛСТОЙ, из романа «Воскресение»

БАТЬКІВЩИНА?

ДЕ

ТВОЯ

Красивий,
Щедрий рідний край!
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна.

Ігор СІЧОВИК

Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра...
                  ***
Смирітеся, молітесь Богу
І згадуйте один другого. 
Свою Україну любіть.
Любіть її… Во врем'я люте,
В остатню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
                           Тарас ШЕВЧЕНКО

за
пи

та

ння – відповідь
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

Батьків, як то кажуть, не 
вибирають, тож мені з ни-
ми просто пощастило. Їх-
ня дбайлива турбота, палке 
прагнення вивести нас, шіс-
тьох дітей, в люди заклали 
той міцний фундамент, на 
якому досі будую своє жит-

тя. Згадуючи дитинство, зав
жди поринаю в атмосферу 
злагоди, взаєморозуміння, 
любові. Матері якось вдава-
лось створити затишок, на-
віть незважаючи на те, що 
ми постійно переїжджали з 
місця на місце, адже бать-
ко був військовим лікарем. 
Жили в Західній Німеччині, 
Бурятії, на Далекому Сході. 
Якраз там 1984 року я і на-
родився, найменшенький. 
Мама, хоч і мала змогу пра-
цювати за фахом (як і бать-
ко, вона – медик), залишила 
роботу та повністю присвя-
тила себе вихованню сво-
їх чад. Тож усе в нашій сім’ї 
було, як у злагодженому ор-
кестрі. Навіть батька після 
тривалої служби далеко від 
рідних місць нарешті пере-
вели в Україну. Тут його вій-
ськова кар’єра завершилась, 
і він влаштувався на роботу 
в лікарню. Так ми і жили – не 
тужили. А коли у людей все 
добре, то зазвичай мало хто 
згадує Бога, а тим більше по-
требує Його. Недаремно в 
народі кажуть: «Лиш як три-
вога, то до Бога». 

Саме так сталося з нашою 
дружньою сім’єю. Раптом у 
дім прийшла біда. Важко за-
хворіла мама. Страшний діа-
гноз – рак матки – приголом
шив батьків, адже ми, діти, 
були ще зовсім малі. Стан 
здоров’я у мами постійно 
погіршувався. Лікарі втіш-
них прогнозів не давали. Від 
операції вона відмовилася, 
пам’ятаючи, що її матір з та-
кою ж хворобою оперували, 
однак нічого не допомогло. 
Як професійні медики, бать-
ки добре розуміли, до чого 
все йшло.

Інколи мати розповідає 
нам про ті важкі часи: як во-
на, усвідомлюючи своє ста-
новище, почала замислю-
ватись, де опиниться після 
смерті. Як постійно згадува-
ла свою бабусю, що година-
ми, стоячи на колінах, моли-

лася до Небесного Отця, її 
розповіді про Ісуса, помер-
лого на хресті за всіх гріш-
ників, щоб люди мали по-
рятунок і вічне життя. Мама 
й досі добре пам’ятає, як у 
неї, смертельно хворої жінки, 
пробудилося бажання якнай-

більше дізнатися про Бога. 
Оскільки Біблію або христи-
янську літературу тоді, в ра-
дянські часи, придбати було 
неможливо, почала відвіду-
вати сільську церкву. А коли 
здоров’я дуже погіршилося і 
ходити вже не могла, лежала 
та уважно слухала християн-
ські радіо передачі, які тільки 
зазвучали в ефірі. Якось до 
рук їй потрапив журнал «Віра 
і життя». Там прочитала мо-
литву покаяння і зрозуміла, 
що потребує прощення грі-
хів і спасіння. Так вона стала 
християнкою. Батько, виїж-
джаючи на виклики швидкої 
допомоги, іноді бував у віру-
ючих людей, і хтось з них по-
дарував йому Біблію. Читала 
Боже Слово мама з запалом, 
найбільше звертаючи увагу 
на те, як Ісус зціляв хворих. 
Вірш із Писання «Він узяв на-
ші немочі і поніс наші неду-
ги» особливо запав їй у ду-
шу. Мама роздумувала: якщо 
Бог міг звільняти від хвороб 
колись, то й зараз Він може 
її зцілити. Вона повірила в 
це і стала ревно молитися за 
своє одужання. 

Пройшло трохи часу, і 
сталося диво: дві пухлини 
вийшли з її тіла так, як на-
роджуються діти. Ще одна, 
третя, пухлина, непомітно 
розсмоктавшись, також без-
слідно зникла. «Як це ста-
лося? Що ви робили? Які 
ліки приймали?» – дивува-
лися лікарі після обстежен-
ня матері. Казали, що в їхній 
практиці такого ще не було. 
Звичайно, це була милість 
Божа – зцілення прийшло з 
небес. Але не кожна людина 
може повірити в таке над-
природне оздоровлення. До 
речі, на той час ті медпра-
цівники, котрі діагностували 
маму, вже самі померли від 
раку, тож висновок про від-
сутність у неї онкологічного 
захворювання робили вже 
інші медики. З тих пір, ось 
уже вісімнадцять літ, матуся 

дякує Господу за подарова-
ні роки життя, свідчить всім 
про силу Творця, розпові-
дає про те, що сама знає з 
Біблії. Слово про своє зці-
лення вона проголошує й 
донині, приймає його як лі-
ки, вранці і ввечері, та сла-
вить свого Цілителя. 

Бог допоміг пережити 
нашій родині ще одне го-
ре. Найстарший брат, який 
з сім’єю служив офіцером 
у Німеччині, в 1993 році 
був направлений у гарячу 
точку – Югославію. Там він 
загинув у бою. Йому було 
лише двадцять чотири. Си-
ротою залишилася малень-
ка донечка. Для моїх батьків 
це було страшним ударом. 
Маючи зараз свою дитину, я 
можу уявити їхні страждан-
ня від втрати сина. Лише за-
вдяки Біблії і молитві матері 
якось вдавалось поверта-
тись до життя. В Богові во-
на черпала сили і віру. Від-
тоді мама весь час говорить 
про те, що спасіння потріб-
не всім, не лише старим, а 
й молодим, бо смерть нікого 
не попереджує про свій при-
хід. А пекло існує насправді. 
Це страшне місце, де вічно 
мучаться ті, хто за життя не 
примирився з Господом, не 
йшов Його шляхом та не 
жив за Його настановами. 

Завдячуючи маминим 

розповідям, і я ще підлітком 
(років в тринадцять) заціка-
вився Словом Божим, почав 
молитися. Проте робив це 
скоріше формально, бо так 
було заведено в нашій домів-
ці. Ще не усвідомлював сво-
єї гріховності, не було щиро-
го каяття. Душа, мабуть, ще 
не прагнула до Бога так, щоб 
відчути неможливість свого 
існування без Нього. Певно, 
тому ворог людських душ, 
знаючи, що я не під Божим 
захистом, хотів мене згуби-
ти. Близько року мене пере-
слідував і мучив нечистий 
дух. Він часто посилав ме-
ні думку, що я повинен себе 
знищити. Було дуже страш-

но. Особливо коли залишав-
ся на самоті. Я навіть бачив 
його. Це була істота зрос-
том більше двох метрів, яка 
у своїй зовнішності мала од-
ночасно звірині і людські ри-
си. Іноді, нахиляючись до во-
ди, крім свого відображення, 
бачив за спиною і його. Коли 
лежав на ліжку, то не раз біс 
з’являвся посеред кімнати, 
впираючись плечима в сте-
лю, бо вона була йому за-
низька. Я нікому не міг про 
це розповісти, боявся, що 
подумають, ніби я збожево-
лів. Одного вечора, вийшов-
ши на ґанок нашого будинку, 
почув шурхіт листя під чиї-
мись ногами і зрозумів, що 
до мене з саду хтось набли-
жається, але не бачив хто. 
Подумав, що то батько. Гук-
нувши «тату!», простягнув 
йому руку і відчув, як моя ру-
ка торкнулася когось. Коли 
він вийшов на світло, я поба-
чив біля себе ту саму істоту. 
Дуже злякавшись, стривоже-
ний забіг назад до хати. І тут 
мене ніби осінило: якщо са-
тана такий реальний, то тим 
більше Бог! Як я цього не ро-
зумів?! Сльози щирого ка-
яття річкою потекли з очей. 
Бажання звільнитися від по-
стійного переслідування му-
чителя заполонило моє сер-
це. Благав Господа, щоб Він 
мене захистив, пригорнув і 

ніколи не відпускав зі своїх 
обіймів. Раптом побачив, як 
та потвора попрямувала до 
хвіртки, відчинила її, і, зіщу-
лившись, побігла геть. В той 
момент у душі я відчув ра-
дість перемоги і надії. То бу-
ло моє справжнє покаяння. 
З того часу всі свої справи 
довіряю Богу і отримую від 
Нього допомогу. 

Добре, що майже вся на-
ша велика сім’я навернулась 
до Господа. Адже в Біблії 
написано, що один прога-
няє тисячу, а двоє – десять 
тисяч. Завжди відчуваю мо-
литовну підтримку рідних. 
Один із дивовижних прикла-
дів такої підтримки не забу-

Я К Т Р И В ОГА ,  Т О ДО Б ОГА
ду ніколи. Якось у нашій шко-
лі багато дітей захворіло на 
«свинку». У мене також під-
нялася висока температура, 
але ознак паротиту не було. 
В лікарні ніяк не могли вста-
новити діагноз, тож лікував-
ся вдома під наглядом бать-
ка. Лежав і марив у гарячці, 
яка не проходила вже кілька 
днів. У цей час моя старша 
сестра палко молилася за 
мене і просила про зцілення. 
Раптом (розповідала нам по-
тім) вона опинилася в незна-
йомому місці. Її оточувало 
багато людей. Їхні погляди 
були спрямовані на чоловіка 
в яскраво сяючій білій одежі. 
Вікторія одразу здогадалась, 
що це Ісус Христос. Потім во-
на побачила іншу кімнату, де 
у неосяжному сяйві, в орео-
лі променистого світла, на 
престолі величаво возсідав 
Хтось. Моя сестра розуміла, 
що це Небесний Отець. Вона 
була позаду престолу, а Бо-
жий Син стояв перед Богом
Отцем і просив за вирішення 
її нужди. Потім підійшов до 
неї і промовив: «Я виконав 
твоє прохання». Сестра од-
разу ж опинилася вдома. А я 
невдовзі одужав.

Зараз мені тридцять ро-
ків. Половину з них я розпо-
відаю людям, що потрібно 
покаятися та пізнати Ісуса 
Христа як особистого Спа-

сителя. Кожна людина, жи-
вучи на землі, або йде за 
Богом, або підвладна нечис
тому, часто не усвідомлю-
ючи цього. Третього нам не 
дано. Бог чекає всіх. Він по
різному стукає до людських 
сердець: когось спасає про-
сто, без великих проблем, 
інші проходять через випро-
бування. Якщо ми у біді, то 
це не означає, що Бог нас 
покинув, навпаки, Він близь-
ко і хоче, щоб ми навернули-
ся до Нього. Бо для Господа 
найголовніше – спасти наші 
душі від вічних мук і подару-
вати нам життя на небесах. 

Андрій МАКОВЕЙ, 
с.Станіславчик, Вінницька обл.
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м. Чернівці, вул .Прутська, 29

 Запрошуємо вас 
                             на Богослужіння

У великій родині дітей 
люблять всіх однаково, ніко-
го не виділяючи. Коли у ма-
ми з татом, крім тебе, є ще 
п’ять дочок та п’ятеро синів, 
відносини будуються осо-
бливим чином. У нас не було 
таких довірливих, дружніх 
стосунків, як у інших матерів 
і дочок. Майже не було часу 
на те, щоб пізнати маму. Во-
на весь час була зайнята: з 
усіх сил намагалася приготу-
вати різноманітну їжу, наго-
дувати одинадцятьох дітей 
та забезпечити чистими про-
стирадлами і одягом. Я довгі 
роки любила її незграбною 
любов’ю. Проживши майже 
п’ятдесят років, зрозуміла, 
що весь цей час в якійсь мі-
рі відсторонялася від матері. 

Частина мене хотіла по-
ліпшити наші відносини. Ін-
ша частина вже залишила 
ці спроби. Я то чекала, поки 
мама зробить перший крок, 
то думала, може, мені самій 
потрібно відновлювати сто-
сунки? Вони не були зіпсова-
ні, просто від початку не бу-
ли повною мірою розвинені.

Багато разів просила по-
ради у психологів, духовних 
наставників. Розповідала їм 
про відсутність тепла в на-
ших відносинах. Якось по-
друга запропонувала мені 
написати все, за що я вдяч-
на матері. Вона сказала, що 
результат буде приголом-
шливий. Порадила зосеред-
итись тільки на хорошому і 
внести до списку навіть най-
незначніші дрібниці.

Перш за все я написала, 
що вдячна мамі за дароване 
мені життя. (Хоча після мене 
у мами народилося ще шес-
теро дітей, і я загубилася се-
ред них.)

Час від часу я додавала 
кілька пунктів до свого спис-
ку, але в цілому цей перелік 
приносив розчарування і по-
стійно нагадував, як мало 
мама брала участь у моєму 
житті.

Наближався її день наро-
дження – сімдесят п’ять ро-
ків. Святкувати збиралися у 
сестри. Моє завдання поля-
гало в тому, щоб привезти 
маму. Дорога займала дві з 
половиною години. Про що 
ми зможемо говорити стіль-
ки часу? Що купити їй у по-
дарунок, теж не знала – по-
няття не мала про її смаки. 
Тому зробила подарунок, 
який підносять всі письмен-
ники, – написала.

Напередодні святкуван-
ня відкопала той аркуш з по-
дяками і сіла за комп’ютер. 
Не лягала, поки не згадала 
сімдесят п’ять речей, які ме-
ні подобаються в мамі. Пе-
релічила всіх братів і сес-
тер – відразу десять пунктів. 
Чим довше друкувала, тим 
більше порожній колодязь в 
моєму серці наповнювався 
спогадами, важливими і не-
значними. Одні змушували 
мене сміятися, інші – плака-
ти. Коли закінчила писати, 
була третя година ночі. Ще 
додала перелік найважли-
віших подій, що відбулися в 
1930 році – рік її народжен-

ня – і сертифікат на покупки. 
Згорнула все в трубочку й 
пов’язала стрічкою. Крім то-
го, купила маленьку пласт-
масову корону. Хотілося, 
щоб мама відчула себе хоч 
на день королевою. 

Ми з чоловіком заїхали 
за мамою. Протягом довгого 
шляху він підтримував роз-
мову, розпитуючи у неї про 
її життя. Вона стала розпові-
дати історії, яких я ніколи не 
чула: про те, як важко було 
жити на фермі батьківіммі-
грантів, які не вміли читати і 
писати англійською. Як важ-
ко було, коли поїхала її єди-
на сестра. І як було сумно, 
коли троє братів пішли на 
війну і кілька років про них 

нічого не знали. Щоправда, 
мама жодного разу не вимо-
вила слово «важко», просто 
такою була її доля. До кінця 
шляху я зрозуміла, наскіль-
ки мало знала про жінку, яка 
подарувала мені життя.

На святі я водрузила їй 
на голову іграшкову корону, 
і ми назвали її королевою
матір’ю. Вона цілий день 
її не знімала і посміхалася 
так, ніби справді стала ко-
ролевою. Ми спілкувалися, 
їли торт, а потім вона від-
крила подарунки. Мої брати і 
сест ри точно знали, що вона 
хотіла отримати, – плаття, 
блузку, книгу...

Я ж простягнула мамі су-
вій про події 1930 року, і во-
на поринула в спогади. Того 
року вчені відкрили Плутон, 
передбачили, що до 2050 
року людина побуває на Мі-
сяці. Було винайдено новий 
метод заморожування про-
дуктів. Хтось став заробля-
ти вісімдесят тисяч доларів 
на рік. 

Піс ля цього я розгорну-
ла список подяк і зачитала 
вголос: «Сімдесят п’ять ро-
ків! Ти їх наповнила стіль-
кома подарунками! За все я 
дякую тобі. А Богу – що ти у 
мене є». Я подякувала їй за 

те, що вона стала матір’ю
домогосподаркою, відмовив-
шись від кар’єри. За те, що 
вона зберегла сім’ю в той 
час, коли інші жінки розлуча-
ються через дрібниці. За те, 
що вона клала нам у кошики 
шоколадні пасхальні яйця. 
За те, що кожне Різдво ро-
била яскравим і незабутнім, 
в’язала гачком віф леємські 
зірки для ялинки, а також по-
кривала для наших ліжок. За 
те, що давала нам гроші на 
різдвяні подарунки один для 
одного, щоб ми зрозуміли, 
що суть цього свята – саме 
в даванні. За те, що навчи-
ла нас міняти дитині підгу-
зок, не забруднившись і не 
нашкодивши малюку. За те, 
що ні з того ні з сього почи-
нала танцювати польку у ві-

тальні. За те, що познайоми-
ла нас з популярними на той 
час піснями, які щасливо на-
співувала в кухні, і це була 
найкраща музика у світі. За 
те, що смачно готувала то-
матний суп, горіховий рулет і 
сосиски в тісті. За те, що до-
зволяла нам щодня дивити-
ся мультфільми. За те, що 
будила нас до школи, іноді 
по п’ять разів за ранок. За 
те, як хвилювалася, коли ми 
губили шкільні зошити або 
забували бутерброд вдома. 
За чудовий каліграфічний 
почерк в кожній шкільній за-
писці – він був занадто гар-
ний, щоб намагатися під-
робити. За те, що лікувала 
наші болячки ліками і поці-
лунком. За те, що дозволяла 
нам використовувати порож-
ні пляшки як водяні пістоле-
ти. За те, що не завжди ви-
давала нас татові. За те, що 
терпіла, коли ми розучували 

гами на фортепіано. За те, 
що мила нам голови в кухон-
ній раковині, поки у ванні не 
з’явився душ. За те, що хви-
лювалася, коли ми розлуча-
лися з хлопцем. За те, що 
відчиняла нам двері о другій 
ночі і не ставила ніяких запи-
тань до самого ранку. За те, 
що не вигнала мене, коли ді-
зналася, що я вагітна. За те, 
що була зі мною в полого-
вому будинку, коли почали-
ся перейми. За те, що кілька 
років бавилася з моєю донь-
кою, поки я повертала своє 
життя на істинну путь. За те, 
що допомогла кожному з нас 
розвинути в собі все найкра-
ще. За те, що прощала нам, 
коли ми вели себе погано. За 
те, що молилася за нас тоді, 
коли ми навіть і не думали, 

що нам потрібні молитви. За 
те, що любила нас всіх од-
наково і ніколи не виявляла, 
що когось любить більше за 
інших.

Мама просто засяяла 
посмішкою. Брати і сестри 
стали додавати свої пунк-
ти до мого списку. Коли во-
ни почали ділитися власни-
ми особливими моментами 
і спогадами, наше свято пе-
ретворилося на справжній 
фестиваль любові.

По дорозі додому мама 
говорила мало. Чоловік увім 
кнув диск з популярною му-
зикою часів її молодості. Я 
теж мовчала. Міркувала про 
те, що ніколи не думала про 
неї як про дівчинку, якій до-
водилося читати телеграми 
батькаміммігрантам з Чехос
ловаччини; що один її брат 
потрапив у німецький табір 
для військовополонених, а 
інший брат заразився малярі-

ЗНАЙОМСТВО З МАТІР’Ю

Д о  д н я  м а т е р і єю на війні, десь за океаном. 
До десяти років вона зали-
шилася на цій великій фермі 
сама з батьками, які були чу-
жими для Америки.

Прощаючись, пообіцяла 
їй, що завтра разом походи-
мо по магазинах. Але пізно 
вночі чоловік потрапив до лі-
карні через камені у нирках. 
Я кілька годин просиділа з 
ним у кабінеті невідкладної 
допомоги. Можна було ска-
сувати похід в магазини. Ма-
ма зрозуміла б. Але я знала, 
як багато разів її підводили, 
отже, не могла не поїхати. 
Так не хотілося втрачати за-
родження нових стосунків.

Коли я зупинилася біля 
маминого будинку, вона вже 
чекала на мене – вся свят-
кова, сумочка в колір блуз-
ки, на шиї перлинна нитка. 
Мама перетворила кавовий 
столик у вітальні на малень-
кий вівтар. Вона розстелила 
серветку і поставила квіти 
поряд зі своєю короною та 
сувоєм із подяками. На ро-
бочому столі лежав розкри-
тий щоденник. Всю сторінку 
на 15 серпня займав один 
запис: покупки з Регіною. А 
я ледь не скасувала цю зу-
стріч...

Ми поїхали за покупка-
ми. Пересувалися, як у спо-
вільненій зйомці, тиняючись 
в кожному проході, вивчаю-
чи кожну блузку від коміра 
до нижньої кромки. Спочатку 
мене мучило все більш на-
ростаюче нетерпіння: чому 
так довго не можемо знайти 
підходящу річ? Потім мене 
осінило: мамі було все од-
но, що купити – вона просто 
хотіла провести час зі мною. 
Ми з нею пообідали, після 
чого я відвезла її в два інших 
торгових комплекси. Там і 
знайшли цілу вішалку з одя-
гом, який мамі сподобався.

Далі ми сиділи на свіжо-
му повітрі і, ніжачись на со-
нечку, їли італійське моро-
зиво. Сторонні, здається, 
бачили в нас найкращих по-
дружок – сміхотливих бала-
кух. Вперше у моєму житті 
ми провели цілий день з ма-
мою тільки вдвох.

По дорозі додому вона 
зізналася, що її батьки ніко-
ли не святкували дні народ
ження. Лише коли їй випов
нилося шістнадцять років, 
прийшли привітати друзі.  
«Але цього року був най-
кращий день народження у 
моєму житті», – мовила на 
прощання мати, сяючи, як 
дівчинка.

А я, повертаючись додо-
му, не переставала дивува-
тися з того, як усе враз по-
мінялося між нами. Вкотре 
подумала: моя вдячність 
може змінити не лише ме-
не, а й оточуючих. 

 Регіна БРЕТТ, за книгою  
«Бог ніколи не моргає»


