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

Небесный Отец!
Я прихожу к Тебе в 
молитве, осознавая 
свою греховность. 
Господи, будь 
милостив ко 
мне, прости 
все мои грехи, 
войди в мое сер-
дце, будь моим Спа-
сителем и Пастырем, руководи 
моей жизнью.

Иисус Христос, я испове-
дую Тебя своим Господом и 
благодарю за то, что Ты слы-
шишь мою молитву. Аминь.

Спасіння в Ісусі

«Не може сховатися місто, 
що стоїть на верховині гори»

(Євангеліє від Матвія 5:14)
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МIСТО

ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

на ГОРI

Александр МЕНЬ, священник
Как можно узнать, пришло ли к 

тебе спасение? Это просто. Если 
Господом твоей жизни является Бо-
жий Сын, Он царит в твоем сердце, 
освящает твою радость, труд, пе-
чали, болезни, все, что есть у тебя, 
значит, Царство Божье близко к те-
бе. Каждый человек может действи-
тельно его почувствовать, как что-то 
живое в своем сердце. «Ибо Царст-
вие Божие не пища и питие, но пра-
ведность, и мир, и радость во Свя-
том Духе».

К сожалению, многие люди дума-
ют о спасении как о чем-то далеком, 
ожидающем их где-то там, после 

смерти, и поэтому не имеющем отно-
шения к настоящему. Но Библия мно-
гократно утверждает, что день спасе-
ния – сегодня. Вслед за пророком 
Исаией, вещавшим эти слова от име-
ни Бога в Старом Завете, их повторя-
ет апостол Павел в Новом. Эту исти-
ну провозглашает и Сам Божий Сын. 
Например, в десятой главе Еванге-
лия от Луки можно прочитать повест-
вование о встрече Иисуса Христа с 
начальником мытарей Закхеем. Тот, 
будучи весьма богатым человеком и 
высоким должностным лицом, не по-
считал зазорным для себя вылезти 
на дерево, дабы только взглянуть на 
Иисуса и узнать Его поближе. Видя 

искреннее раскаяние в сердце Зак-
хея, его веру и стремление жить по-
другому, Господь обращается к нему 
с теми же словами: «Ныне пришло 
спасение твоему дому».

Я помню одну пожилую женщи-
ну, которая любила приговаривать: 
«Нет, никогда я не спасусь». Зани-
мая такую позицию, некоторые люди 
считают ее особым признаком бла-
гочестия и смирения. Полагать, что 
по причине множества грехов мы не 
достойны спасения, с одной сторо-
ны правильно. Действительно, кто из 
нас может быть спасенным, то есть 
пребывать с Господом, когда мы об-
леплены грехами, как грязью, с ног 
до головы?! И даже если мы ста-
раемся их очистить, то они снова к 
нам цепляются. Ведь своими усили-
ями стать святым, пожалуй, никто не 
сможет. Заслужить спасение невоз-
можно. Значит, вечные муки в аду?

Нет. Все Божьи глашатаи утвер-
ждают обратное: каждому человеку 
сегодня дается день спасения! Для 
этого уже все свершилось. Ради это-
го более двух тысяч лет назад Гос-
подь пришел на землю, ради это-
го Он пострадал. Его святая кровь 
омыла наши грехи. Божий Сын умер 
и воскрес, чтобы мы спаслись Его 
силой, Его благодатью, Его жертвен-
ной любовью к нам. Человеку оста-
ется только принять этот бесценный 
дар. Как Закхей, расположить свое 
сердце к встрече с Христом, всеми 
силами стараться, чтобы душа бы-
ла готова к Его посещению. Мы не 
имеем права говорить: «Нет, я не 
спасусь». Этим мы подвергаем сом-
нению спасающую силу благодати 

Христовой. Каждого Он хочет при-
близить к Себе, усыновить, по праву 
назвать Своим чадом. 

Господь простирает к нам руки с 
Креста и говорит: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обременен-
ные». А мы, хоть и знаем, что толь-
ко у Него есть покой нашим душам, 
поворачиваемся к Нему спиной и 
идем в противоположную сторону, 
вслед своим грехам. Тем самым от-
талкиваем от себя спасение, прого-
няем его, отрекаемся от вечности в 
небесных обителях. Так и проходит 
жизнь в борьбе с Творцом.

Божье Слово увещевает нас и 
призывает: «Сегодня – день спасе-
ния». Устремись навстречу Господу 
всей силой своей души, помыслов, 
желаний, и украсится твой дом ве-
рой, надеждой, любовью.

Макс ЛУКАДО, християнський письменник 
Ожорсточене серце приносить шкоду не тіль-

ки тобі особисто, але й членам твоєї сім’ї. Ісус, 
наприклад, визначав таке серце як камінь спо-
тикання для подружжя. Коли фарисеї запитали 
Його про розлучення, Він відповів: «...То за ваше 
жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати 
дружин ваших, спочатку ж так не було». Коли 
один або й обидва учасники подружнього союзу 
перестають довіряти Богові вирішення їхніх про-
блем, то, відкидаючи Того, Хто може їм допомог-
ти, в той момент вони підписують смертний ви-
рок своєму шлюбу.

Моїй помічниці по роботі, Керен Хілл, якось до-
велося стати свідком наочної ілюстрації поведін-
ки такої «впертої натури з зачерствілим серцем». 
Одного дня їхня корова на пасовищі втиснула свій 
ніс в порожню банку з-під фарби і ніяк не могла її з 
себе скинути. З банкою на морді худобина не мо-
гла нормально дихати, тим більше вона не могла 
ані їсти, ані пити. Таким чином вона піддавала за-
грозі своє життя і життя свого теляти. Достатньо 
серйозний гордіїв коров’ячий вузол. 

Уся сім’я Керен заходилась надавати корові до-
помогу. Але та, лише помітивши своїх спасителів, 
одразу ж починала бігти далі в поле. Вони переслі-
дували її, а вона від них віддалялась. Так ганялись 
за тією глупою твариною три дні! Кожен раз, коли 
порятунок був уже близько, вона втікала. Врешті-
решт за допомогою автомобілів та мотузок вони 
змогли загнати її в кут і звільнити від банки.

Можливо, ти стикався з подібними випадка-

ми у людей? Вони не можуть зробити глибокий 
вдих: мають кам’яні, зневоднені серця і душі, які 
погано харчуються. А все тому, що встромили 
свого носа туди, куди не потрібно. Коли ж Бог 
приходить на допомогу, вони втікають. Мільйони 
людей, наслідуючи нерозумну поведінку тієї ко-
рови, одержують дешеву імітацію повноцінного 
життя. Ми швидко бігаємо, голодуємо, і все це 

приносить нам неприємності. Виникає хаос. На-
род, який ухиляється від Бога, сліпий, некерова-
ний, загнаний в кут. Немудрі люди з банками на 
голові – жорстокі, немилосердні і самовдоволені. 
Такий цей світ. Таким його бачить і Бог. І тим не 
менше Він любить своє творіння: «Так-бо Бог по-
любив світ, що дав Сина Свого Однороджено-
го, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але 
мав життя вічне».

Ми ступаємо туди, куди не слід, робимо те, від 
чого самим огидно, але Бог нас не залишає. Ми 
втікаємо від Того, Хто може нам допомогти, але 
Він не здається. Він любить. Він проявляє напо-
легливість. І, як це часто буває, серце людини 
починає пом’якшуватись. Нехай твоє серце ста-
не таким – поступливим, піддатливим, лагідним 
і чутливим.

Коли мої донечки були маленькими, то люби-
ли ліпити з пластиліну. З нього вони створювали 
різноманітні фігурки. Але якщо дівчатка забува-
ли закрити коробку, пластилін втрачав свої якості, 
ставав твердим і непридатним. Тоді вони приходи-
ли до мене та просили допомогти. Я розминав ту 
тверду масу і робив з неї знову м’яку та пластичну.

Можливо, твоє серце зачерствіло. Принеси 
його своєму Отцю. Тебе відділяє від Нього ли-
ше один крок. Ти живеш у жорстокому світі, але 
з Ним ти можеш мати незлобливе, поблажливе, 
добре серце.

ДЕНЬ СПАСЕНИЯ

НЕ ОЖОРСТОЧУЙ СЕРЦЕ

СЕГОДНЯ
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После взрыва башен-близнецов 
в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года 
весь мир с напряжением смотрит в 
сторону мусульманских стран. Рас-
суждая об исламе, люди стараются 
понять, несет ли эта религия угро-
зу терроризма и можно ли ее ото-
ждествлять с библейским христиан-
ским учением.

Служители ислама, возникшего 
примерно через шестьсот лет после 
Рождества Христова, действительно 
утверждают, что эта религия, основан-
ная пророком Мухаммедом, является 
прямым продолжением Старого и Но-
вого Заветов. Более того, они наста-
ивают, что это новое и более точное 
откровение Бога, данное людям для 
исправления. И что весь мир, в конце 
концов, покорится этой религии, а все 
непокорившиеся погибнут. Чтобы не 
попасть в ад, благоверному мусуль-

манину нужно сделать достаточно 
хороших дел и несколько раз в день 
повторять исповедание: «Нет Бога, 
кроме Аллаха, и Мухаммед – раб Его 
и посланник Его». А всякий, отверга-
ющий такое исповедание, будет, нахо-
дясь в полном сознании, мучим в ад-
ском огне. В соответствии с трактовкой 
мусульман, войны между этими двумя 
лагерями будут продолжаться до пол-
ной победы ислама. Поэтому арабы 
уверены, что для установления му-
сульманского господства хороши все 

БОГ ИСЛАМА

 БОГОМ БИБЛИИ?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ

средства. Так, например, в 1915 году 
турки, исповедующие ислам, устроили 
геноцид против своих соседей-армян, 
приверженцев христианской веры, по-
губив полтора миллиона человек.

В то же время известные служите-
ли Церкви Христовой Дерек Принс и 
Дэвид Хасавей доказывают, что Ко-
ран (главная книга ислама) не может 
претендовать на роль истинного про-
должателя Библии. Ведь ислам не 
признает существования проблемы 
первородного греха и по своей сущно-

сти является религией человеческих 
дел. А если нет греха, то не нужен и 
Спаситель, во-первых. И во-вторых, 
отвергается главная истина христи-
анской веры: Иисус Христос умер 
на кресте как Искупитель людей от 
греха и смерти. А согласно учению 
Мухаммеда, ангел забрал Иисуса с 
крес та до Его смерти. (Без смерти нет 
искупления, а без искупления нет и 
прощения). Ни один мусульманин не 
имеет уверенности в прощении своих 
грехов. Кроме того, ислам отвергает, 
что Иисус – Божий Сын. Коран назы-
вает Христа пророком, спасителем и 
даже мессией, но стоит упомянуть об 
Иисусе как о Сыне, тут же со стороны 
оппонентов следует вспышка необъ-
яснимой ярости. Мусульмане с през-
рением отвергают, что у Бога есть 
Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем. В Иерусалиме на знаменитой 
мечети «Купол на скале», построен-
ной там, где раньше находился храм 
Соломона, на арабском языке напи-
сано: «Богу не нужен сын».

Исходя из вышесказанного, мо-
жем утверждать, что в исламе про-
слеживаются все основные черты 
духа антихриста. Эта религия от-
рицает фундаментальные истины 
христианской веры, включая иску-
пительную смерть Иисуса на кресте. 
Поэтому бог ислама не является Бо-
гом Библии, и это единственно вер-
ное суждение.

Из писем Дерека ПРИНСА,
Татьяна БАКИЦКАЯ

3D Systems – компания-
пионер в сфере трехмерной 
печати. Еще в 1989 году она 
изобрела и коммерциализи-
ровала первый стереолито-
графический принтер. Это с 
виду обыкновенное устрой-
ство может выполнять не-
вероятные вещи, которые 
даже сегодня все еще ка-
жутся за гранью фантасти-
ки. К примеру, имея 3D-мо-
дель обычной шариковой 
ручки и достаточное количе-
ство базисных материалов, 
возможно в прямом смысле 
слова материализовать (на-
печатать) ее виртуальную 
сестру. Процесс создания 
нового предмета происходит 
путем наслаивания тканей 
исходного вещества от фун-
дамента до конечного про-
дукта. Пока что подобное 
оборудование используется 
для производства нагляд-
ного экземпляра объектов, 
которые в настоящее время 
существуют лишь на экране 
компьютера, но нуждаются в 
материальном воплощении 
для дальнейшего улучше-
ния и совершенствования. 
Таким образом архитекто-
ры и дизайнеры создают не-
большие копии своих трех-
мерных чертежей. Однако 
возможности 3D-принте-
ра этим не ограничивают-
ся. Трехмерная печать мо-
жет позволить воссоздавать 
практически любую вещь, 
которая подлежит 3D-ска-
нированию: от игрушки до 
запасного сердца или от бу-
терброда до зубов, которы-
ми мы его едим.

К примеру, компа-
ния Sugar Lab при помо-
щи 3D-принтеров ChefJet и 
ChefJetPro уже занимается 
производством тортов и дру-
гих сладостей. Учредители 
этого предприятия настаи-
вают, что повторить форму 
и конструкцию кондитерских 

изделий человеческими ру-
ками невозможно. Еще од-
ним образцом могущества 
этой фантастической техно-

логии является строительст-
во дома, пока находящееся 
на этапе реализации. (Что 
нам стоит дом построить? 
Нарисуем – будем жить.) 
Датский архитектор спро-
ектировал здание, которое 
по своему внешнему виду 
не имеет ни начала, ни кон-
ца. Специально для вопло-
щения такого замысла был 
создан гигантский принтер 
размером тридцать шесть 
квадратных метров, который 
способен накладывать слои 
толщиной от 6 мм до 1.3 см. 
Таким образом, по оценкам 
некоторых специалистов, 
мы стоим на пороге третьей 
промышленной революции. 
Внедрение механических 
процессов и возникновение 
принципа конвейера еще не 
до конца заменили живую 

рабочую силу. Однако если 
трехмерная печать дейст-
вительно распространится 
на все сферы человеческой 

деятельности, то мы пред-
станем не только перед про-
блемой трудоустройства, но 
также перед соблазном все-
дозволенности. 

Подтверждением этого 
служит факт создания Ко-
ди Вилсоном, двадцатипя-
тилетним американцем из 
Техаса, организации под на-
званием Defense Distributed 
(с английского «защита рас-
пространяется»). Совместно 
с несколькими единомыш-
ленниками он разрабаты-
вает автоматы, используя 
3D-принтеры. Эта идея воз-
никла у молодых людей по-
сле принятия президен-
том США закона о запрете 
ношения оружия. Мистер 
Вилсон дает всем понять, 
что произвести оружие мо-
жет каждый, заказав чудо-

технику себе на дом. К то-
му же приобрести аппарат 
становится проще, а глав-
ное – дешевле, поскольку у 
компании-изобретателя 3D 
Systems появляются кон-
куренты. Штаты уже давно 
погрязли в опасных сыпу-
чих песках вседозволенно-
сти. Научный прогресс и де-
мократия под благовидным 
предлогом ведут человече-
ство к самоуничтожению. К 
сожалению, при этом люди 
легкомысленно использу-
ют все доступные методы, в 
том числе самый опасный: 
«клик – печать – оружие». 
Сам Вилсон признает: «Мы 
настолько свободны, что 
уже необходимы запреты».

Как видим, все, что воз-
можно нарисовать или от-

сканировать при помощи 
3D-сканера, может быть 
распечатано в точности до 
микронов. В то время, как 

определённые части тела 
уже были скопированы и 
созданы, сложные органы 
человеческого организма 
(такие, как сердце и почки) 
из-за наличия множества 
нейронов все еще недоступ-
ны для воспроизведения. Но 
ученые настойчиво работа-
ют над этой проблемой и с 
каждым днем становятся на 
шаг ближе к ее решению. 

Сложно представить по-
следствия такого скачка в 
технологической эволюции. 
Если 3D-печать станет воз-
можной на уровне атомов 
(воссоздание мозга и копи-
рование личности индиви-
дуума), человек «приблизит-
ся» к Господу Богу. А ведь из 
Святого Писания известно, 
чем закончился подобный 

вызов Всевышнему много 
веков назад…

Юлия ГАНДЗЮК, 
г.Новоднестровск

3 D - П Р И Н Т Е Р,  И Л И ФУ Н Д А М Е Н Т
ВТОРОЙ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ

Э в о л ю ц и я  в  н а у к е
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

– Пишуть, і пишуть, і пишуть… 
Детально, дрібним почерком, з обох 
сторін аркуша, – розповідає Ростис-
лав Михайлович, тримаючи в руках 
стос листів. – Декому напишу, а во-
ни вже наступного дня відповідають. 
Я попередив, щоб не чекали негайної 
відповіді, бо ж я не можу лише сидіти 
і писати листи. Але вони чекають.

Пан Ростислав, колишній викладач 
Львівського політехнічного універси-
тету, на пенсії. За своє життя напи-
сав майже п’ятдесят наукових праць 
і у співавторстві з колегами підруч-
ник з теоретичної механіки. Тепер він 
пише листи засудженим на довічне 
ув’язнення. Пише про вічне – Бога, 
покаяння і прощення. Пригадує, як у 
дитинстві дивувався своєму дядькові. 
Той, коли молився перед сном, просив 
благословення для тих, хто в тюрмі.

– Я тоді запитав, чому він молить-
ся за них. Чи зі всіма ними знайомий? 
Він відповів, що не знає їх, але розу-
міє, в яких умовах вони несуть пока-
рання, тому й молиться.

Ростислав Михайлович уже двад-
цять років служить у місії «Гедеон», 
міжнародній міжконфесійній христи-
янській організації, завдання якої – 
розповсюдження книг Нового Запові-
ту, в тому числі і в місцях позбавлення 
волі.

У пана Ростислава велика бібліо-
тека. Він говорить дещо повчально, 
даються в знаки тридцять п’ять років 
викладацької роботи. Коли в окулярах 
читає листа, ще більше стає подібним 
до лектора.

«Вітаю Вас, Ростиславе Михайло-
вичу, любов’ю Господа нашого Ісуса 
Христа. Мир Вам! – читає виразно. 
Голос добрий і строгий водночас. – 
Щиро радію Вашому листу. Коли ми 
шукаємо Господньої любові, то час-
то забуваємо, що Він посилає її через 
людей. Так Бог являє свою любов до 
мене через Вас».

Слова, що читає пан Ростислав, 
радше нагадують листи апостолів, на-
писані до перших християн, аніж по-
слання злочинця з-за ґрат.

– Люди, з якими ви листуєтесь, 
убивці? – не так запитую, як нагадую 
сама собі, від кого ті листи.

– Так, – буденно відповідає він, – 
але не всі визнають свої злочини. А я 
і не в кожного запитую. У кого є на 
серці бажання– розповідає сам. Люди, 
які щиро визнали свою провину, ні-
чого не замовчують. Із п’яти в’язнів, 
з якими я листуюся, лише один ціка-
виться про вихід з колонії.

– Про що пишуть інші?
– Запитують про вічність і смерть. 

Один чоловік дав номер своєї бабусі. 
Я їй інколи дзвоню. Вона радіє, ка-
же, що внук вважає мене своїм духо-
вним батьком. Але я компліментів не 
сприймаю, просто знаю, що людям 
треба допомогти.

Якби в Україні не ухвалили закону 
про скасування смертної кари, адреса-
тів Ростислава Михайловича, можли-
во, вже не було б серед живих.

– Я у глибокій ямі, ніби в кар’єрі, 
але замість піску під ногами попіл, сі-
рий до чорноти, в’язкий. Я на колінах 
повзу нагору і розумію, що не зможу 
викарабкатися. І раптом бачу тоне-
сеньку синьо-білу мотузку. Схопився 
за неї – і виліз.

Такий сон наснився Степану від-
разу після того, як йому оголосили 
вирок – довічне ув’язнення. У тю-
ремній камері лежало маленьке Єван-
геліє, видавництва «Гедеон», з обкла-
динкою синього кольору. Коли почав 

читати його, то знайшов для себе по-
яснення, що то була за мотузка, така 
тонка, але й міцна водночас.

Кожен лист Степана до пана Рос-
тислава починається і закінчується 
словами подяки чи то за турботу, чи 
за черевики, кращих за які він не мав 
уже десять років. Після ув’язнення з 

ним підтримувала зв’язок лише ма-
ма. Але її вже немає серед живих. 
Рідні від спілкування з ним відмови-
лись, хоч Степан уже вісім років не 
керується поняттями і законами кри-
мінального світу (увірував у Бога).

Листи Степана довгі. Почерк калі-
графічний. На кожному конверті – пе-
чатка: перед відправленням його пе-
ревіряли.

У листі № 58 він пише:
– Місце, в якому ми перебуваємо, 

по суті місце скорботи і розчарування. 
Кожен тут керується лише власним 
досвідом. Всі погрузли у рутині, тому 
християнські істини тут сприймають-
ся не одразу.

– 2005 рік був нелегким для мене, 
– продовжує Степан. – Я сидів у каме-
рі сам і мав можливість читати Єван-
геліє. Одного разу, коли мені було осо-
бливо важко, звернувся в молитві до 
Бога. Розуміючи власне безсилля, гір-
ко плакав і просив допомоги. Вона по-
трібна була і коли вирішив кинути ку-
рити та лаятися, бо самому це зробити 
не вдавалося. Тоді я ще не розумів, що 
процес очищення не такий легкий і 
швидкий.

– Через місяць мене відправили по 
етапу, і я опинився у Дніпропетров-
ському СІЗО. Камери там розміщені в 
підвалах. Колись у них сиділи в’язні-
смертники, які чекали на розстріл. Те 
місце просякнуте смертю. У своєму 
житті я бачив багато страху людсько-
го, але в тих стінах він був інакшим. 
Там вдень і вночі я молився і плакав. 
Всі мої злочини постали перед очима. 
Жахнувся і розкаявся, що вчинив їх. 
Здавалося, що я скоїв все те проти се-
бе самого.

В одиночній камері слідчого ізоля-
тора мені знову наснився сон.

– Іду по вулиці, тримаючи за руки 
хлопчика і дівчинку. Погода похмура. 
Ми заходимо у високе приміщення, 
піднімаємося на ліфті і, на моє вели-
ке здивування, виходимо на дах. Роз-
зираюся навколо і бачу двоє дверей. 
Відчиняю ті, що зліва, і бачу за ни-
ми пітьму та смерть. Тоді відчиняю 
двері справа. За ними – небеса. Діти 
побігли собі по тих небесах. Потім 
зупинилися і чекають, коли я піду за 
ними. А я стою і думаю: як це… бі-
гати небом? Вирішив, якщо не можу 
йти по небесах, то принаймні сяду на 
порозі і вмиюся ними. А вони пере-

ливаються різними кольорами, як до-
рогоцінне каміння на сонці, і я наби-
раю їх в долоні.

У колишнього оперуповноваже-
ного Юрія сьогодні нічне чергуван-
ня, проте вже не в міліційному від-
ділку, а в церкві. – Коли працюєш у 
міліції, хочеш того чи ні, а замислю-
єшся над вартістю життя. Мене не 
раз могли вбити, – розповідає Юрій, 
і я помічаю в нього на шиї шрам. – 
Одного разу, ловлячи злодія, мусив 
стріляти. Коли цілився у нього, ніби 
хтось говорив мені: «Стріляй, це зло-
дій. Ти працівник міліції і повинен 
виконати свій службовий обов’язок». 
Інший голос перечив: «Зупинись. 
Хоч він і злодій, але ж це людина, яку 
ти можеш вбити».

Юрієве обличчя стає блідим.
– Вистрілили?
– Ні, але руку з пістолетом опус-

тити було неймовірно важко. Військо-
ві, які служили в Афганістані, розпо-
відали, що лише перший раз вбивати 
важко. Я думав: як так? Адже кожного 

разу позбавляєш когось життя. Розу-
мів, що прийде час, і я буду змушений 
стріляти в людей. Отже, вирішив біль-
ше не брати до рук зброю.

– Той злочинець втік?
– Так, –відповів збентежено.
Після того, як Юрій залишив служ-

бу в міліції, щонеділі їздить у колонію 
і там молиться разом із в’язнями. Ко-
ли їхав уперше, дуже переймався: ко-
лишній опер приїхав на зону і розпо-
відає про Бога.

– Ми в’язням завжди щось приво-
зимо. Минулої неділі роздавали їм цу-
керки. Один чоловік цукерку мені по-
вернув. Мовляв, я всі віддав, а сам без 
цукерки лишився. – Юрій дістає з ки-
шені льодяник «Барбарис», показує йо-
го, ніби бойовий трофей, і кладе назад 
до кишені. – Приємно. Злодій, а віддає 
колишньому міліціонерові цукерку.

В’язні, до яких їздить Юрій, засу-
джені за злочини середньої тяжкості. 
У колоніях суворого режиму, запевняє 
він, люди більше починають задуму-

ватися над життям.
– Якщо людина четвертий раз опи-

няється у в’язниці, вона стає непо-
трібною для рідних. Навіть одягу їм 
ніхто не передає, – не без співчуття 
говорить Юрій. – У колоніях, де я бу-
ваю, свої закони, своя ієрархія.

– А це якось впливає на відвіду-
вання богослужінь?

– На зібрання приходять ті, кому 
тяжко, кого утискають. Хто надієть-
ся сам на себе, до нас не приходить. 
Лікаря шукають хворі, – цитує Юрій 
Євангеліє. Його обличчя трохи ясні-
шає.– Ви ж знаєте, хто першим потра-
пив у рай? – запитує він у мене.

– Хто?
– Розбійник. Він, висячи на хрес-

ті (а так карали за найтяжчі злочи-
ни), попросив у Ісуса: «Пом’яни ме-
не, Господи, коли прийдеш у Царство 
Твоє». На що Спаситель йому відпо-
вів: «Вже сьогодні будеш зі Мною в 
раю».

– Чи може пенітенціарна система 
виправляти злочинців?

– У нас вона не працює належним 
чином. Людей карають і все. Праців-
ники цієї служби мали б тих, хто за 

ґратами, не вважати пропащими, а да-
вати їм шанс. Бо легше за все махну-
ти на них рукою, адже бачиш: перший 
раз «сів», другий, третій… – Юрій 
бере зі столу велику в’язку ключів. 
У його руках вони стають подібни-
ми на ключі від тюремних камер.– У 
в’язниці люди озлоблюються і мало 
хто розкаюється, приблизно один із 
ста, вважають самі засуджені. Завдя-
ки ж нашій роботі з десяти ув’язнених 
можуть виправитись двоє-троє. Я ві-
рю, що тепер можу принести більше 
користі, ніж коли служив у міліції.

Декілька місяців тому Юрій на-
писав першого листа до ув’язненого 
Степана. Боявся, що той не відпо-
вість. Однак – даремно. Степан на-
впаки радий, що колишній міліціонер 
хоче мати дружнє спілкування з ним, 
в’язнем.

– Ніколи не думав, що буду лис-
туватися зі злочинцем, засудженим 
на довічне ув’язнення, – продовжує 

Продовження на стор. 4

В УКРАЇНІ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ПЕРЕБУВАЄ 
БЛИЗЬКО 130 ТИСЯЧ В’ЯЗНІВ. КОЖЕН 68-й ІЗ НИХ ВЖЕ 
НІКОЛИ НЕ ВИЙДЕ НА СВОБОДУ. 
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СНИ ІЗ-ЗА ҐРАТ

БОГ СТАВИТЬ КОМУ

 ДЕ ЛЮДИНА СТАВИТЬ КРАПКУ... 
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Запрошуємо вас 

   на Богослужіння

Від образи та принижен-
ня стискалося серце. Світ 
розсипався на дрібні шма-
точки. Чому вона так вчини-
ла?! Чому це сталося саме 
з ним?!

Навкруги буяла весна. 
Соковита зелень пишної 
трави та гіллястих дерев 
вабила око. Віяло п’янким 
ароматом білосніжних на-
рцисів та яскраво- червоних 
тюльпанів. Але він цього 
всього вже не помічав. Враз 
усе стало сірим, похмурим, 
наче в тумані. Він блукав 
містом, не розбираючи до-
роги. Думки, мов вітер, про-
носились у його голові, але 
жодна з них не затримува-
лась надовго. Здавалося, 
ніби хтось стискає скроні. 
Серце заполонила байду-
жість і порожнеча.

Отямився від пронизли-
вого, довгого гудка елек-
тровоза. Стояв на заліз-
ничному полотні. Поряд 
тягнулась смуга землі, да-
лі знову йшли рельси. Аж 
раптом: «Швидкісний поїзд «Ки-
їв – Харків» прослідує по другій ко-
лії», – пролунав здаля різкий жіно-
чий голос. Швидкісний поїзд! Ось 
воно! В одну мить покінчити з усім. 
Там, за межею, не буде ні болю, ні 
страждань. Не буде…

Він повільно йшов уздовж колії. 
Підняв голову. За мостом побачив, 
як сонце блиснуло на лобовому 
склі синьо-білого електровоза, що 
мчав назустріч. Поїзд стрімко пір-
нув між бетонні опори мосту. Менш 
ніж через дві хвилини все скінчить-
ся. Зупинився, зробив глибокий 
вдих і замружив очі. Серце билося 
все частіше і частіше. По всьому 
тілу виступив холодний піт. Треба 
витерпіти перший удар, а потім… 
Свобода. Свобода…

Юрій, знову беручи до рук в’язку 
ключів. Ні, він таки зовсім не схожий 
на тюремного наглядача. Навіть у мі-
ліцейській формі його важко уявити.

– Що ви тоді думали про таких 
злочинців?

– На початку роботи в органах до 
мене прийшов чоловік і написав зая-
ву про зникнення батька. До сьогодні 
пам’ятаю, як він сидів переді мною, – 
Юрій робить довгу паузу, ніби від-
новлюючи в пам’яті ту картину. – Два 
роки по тому він у власному будинку 
вбив друга. Дуже жорстоко. Під час 
розслідування виявилось, що батька 
також убив він. Його засудили до роз-
стрілу. Це був 1997-й рік. Я тоді поду-
мав: собаці – собача смерть, – останні 
слова він промовляє ніяковіючи. – А 
пізніше, коли звільнився з органів, 
увірував і почав ходити до церкви, ме-
ні до рук потрапила газета. Там був 
надрукований великий матеріал з ілю-
страцією: дві камери, а між ними – ко-
ридор. На одній  напис: «смертна ка-
ра», на другій – «довічне ув’язнення». 
І в’язень переходить з однієї камери в 
іншу. Тоді в Україні наклали морато-
рій на смертну кару. Читаючи ту стат-
тю, побачив прізвище Віктора Сиду-
нова. Це був той самий злочинець. 
Йому замінили смертну кару на дові-
чне ув’язнення. Виходить, я його осу-
див, а Бог дав йому ще один шанс на 
життя, хай і в тюрмі. Та головне – в 
нього з’явилася можливість врятува-
ти свою душу: примиритися з Богом і 
отримати спасіння. Там, де ми, люди, 
ставимо крапку, Бог ставить кому.

Надія КАЛАЧОВА,
http://risu.org.ua/

Що таке життя і в чому 
його цінність? Такі запитан-
ня належать до тих, які спо-
конвіку турбують людство. 

Життя – це проміжок між 
народженням і смертю, з по-
гляду вічності коротка мить, 
в якій ми визначаємось, де 
будемо за земним порогом, – 
на небесах чи у пеклі. Неза-
лежно від того, вірить люди-
на чи ні, Бог створив її вічною 
істотою, з власною волею, 
мислячою, що має дух, ду-
шу і тіло (за Своїми обра-
зом і подобою). Дехто запе-
речить: як вічною? Адже ми 
старіємо, вмираємо, і тіло з 
часом зітліває. Це так, проте 
душа безсмертна. Після фі-
зичної смерті наше існуван-
ня не припиняється: людина 
потрапляє або в рай – життя 
з Богом, або в пекло – місце 
нескінченних мук.

Життя – то найдорожче, 
що є у людини. Воно без-
цінне. Бог подарував нам 
його, і свого часу ми змуше-
ні будемо дати звіт, як ним 
розпоряджалися. В цьому 
контексті важливою є те-
ма усвідомлення відпові-
дальності за вибір жити на-
віть тоді, коли це здається 
неможливим і небажаним. 
«Життя і смерть запропо-
нував Я тобі, благословен-
ня і прокляття. Обери жит-
тя, щоб жив ти...» Шалений 
ритм цього світу вимагає від 

нас швидких, іноді нелегких 
рішень, які деколи прийняти 
не під силу. Ми можемо за-
йти у глухий кут і не бачити 
виходу. Нещаслива любов, 
нерозуміння близьких, сі-
мейні конфлікти, борги, вто-
ма від щоденних проблем 
обтяжують багатьох. Осо-
бливо вразливими до таких 
негативних чинників є підліт-
ки та діти. Не знаходячи ви-
ходу, нерідко вони зважують-

ся на, як їм здається, легкий 
крок – покінчити життя само-
губством. Статистичні дані 
підтверджують, що суїцид 
молодіє. На жаль, Украї-
на займає одне з перших 
місць у Європі за кількістю 
жертв вчиненого над собою 
насилля. На 100 тисяч осіб 
припадає 22 самогубства. 
Спроби суїциду найчастіше 
здійснюють молоді люди ві-
ком від 14 до 29 років. При 

цьому думають: не стане ме-
не – зникнуть і всі негаразди. 
Однак це стає початком на-
багато більших страждань – 
невимовних мук у пеклі. А в 
тому місці немає розуміння, 
співчуття, жалю, милосердя. 
Звідти немає дороги назад. 
Там безкінечний плач, до-
кори сумління, невимовний 
біль і безсилля щось зміни-
ти. Після смерті вже немає 
каяття. Так оповідає притча 
про багача і Лазаря (Єван-
геліє від Луки 16:19-31). 
Штовхаючи людей на такий 
необдуманий крок, сатана 
обманює зневірені душі, яки-
ми напов нює своє царство – 
царство смерті.

Задумайтесь над цим. 
Після самогубства, як тільки 
перестає битися серце, лю-
дина одразу ж опиняється 
в іншому світі. Порушивши 
заповідь «Не вбий» (адже 
такий наказ стосується і 
власного життя), отримує 
покарання за гріх. Дихання 
людині, як і всьому живому, 
дає Бог. Він же визначає і вік. 

ДАРУНОК
НЕБЕС

Продовження, початок на стор. 3

«До книги Твоєї записані всі 
дні, призначені для мене, ко-
ли жодного з них ще не бу-
ло». Тому позбавляти життя 
будь-кого – злочин.

Пам’ятайте: немає таких 
кутів, з яких не було б вихо-
ду. Поки ви живі, його можна 
знайти. Господь Ісус Христос 
помер за нас, щоб ми мали 
життя і перемогу в будь-якій 
ситуації. «Я є двері: хто уві-
йде Мною, той спасеться, 
і ввійде, і вийде, і пасовись-
ко знайде», – обіцяє Божий 
Син. Потрібно тільки повіри-
ти Йому і попросити допомо-
ги у вирішенні своїх проблем.

Якщо сьогодні ви у тяж-
ких обставинах, не впадай-
те у відчай. Не слухайте 
обману сатани, його бруд-
них доводів. Не робіть не-
поправної помилки. Не від-
правляйте себе в пекло. 
Дорожіть життям, бо воно 
безцінний дарунок небес. 
Бог любить вас і понад усе 
хоче благословити.

Василь МАКОВЕЙ 
с.Станіславчик, Вінницька обл.

Щось змусило його розплющити 
очі. Попереду йшли дві молоді жін-
ки. Хлопченя років трьох-чотирьох, 
присівши на колії, бавилося камін-
цями, насипаними поміж шпалами. 
«Мабуть, син однієї з них», – поду-
мав він. «Егей!» – гукнув до жінок. 
Але відстань була чимала, і його 
не почули.

Потяг наближався. Раптом до-
вгий тривожний гудок прорізав при-
станційну тишу. Молодиці, жахнув-
шись, різко повернулись. Кинулись 
до дитини. Не встигали… 

В останній момент підхопивши 
хлопчика, він відскочив убік. Силь-
ні потоки гарячого повітря обдали 
його так, що він ледве втримався 
на ногах. Стук коліс заглушав неса-
мовитий крик врятованого. Підбіг-

ла мати. Вся зблідла, перелякана, 
з тремтячими руками, вона не мог-
ла вимовити й слова. Схопила си-
на, притиснула до грудей. 

Останній вагон пронісся повз 
них… 

Він стояв і дивився, як мати з 
дитиною віддаляються від нього. 
Озирнувся навколо. Виблискуючи 
на чорних залізничних коліях, яскра-
во світило сонце. Легкий вітерець 
ворушив травою, що росла вздовж 
полотна навіть попри несприятливі 
умови. Його думки стали ясними. З 
очей зник туман. Раптом сильно за-
хотілося жити. Жити, незважаючи ні 
на що. Ніколи раніше він не почував 
себе так добре… 

Роман СКАРЖИНСЬКИЙ,  
м.Гребінка, Полтавська обл.
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