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«Не може сховатися місто,
що стоїть на верховині гори»
(Євангеліє від Матвія 5:14)

ХРИС ТИ ЯНС ЬК А М I С I ОН Е РСЬ КА ГА З Е Т А

СТЫДИСЬ ГРЕШИТЬ И

НЕ СТЫДИСЬ КАЯТЬСЯ
Виктор РЯГУЗОВ, г.Самара

На свете нет ничего дороже души, ведь душа
бессмертна. В зависимости от личного выбора человека она наследует рай или попадает ад. В последнем случае ее потеря невосполнима. Именно
по этой причине спасение души как духовной сущности человека, проявляющейся в разуме, чувстве и воле, чрезвычайно важно. Один из еврейских
законоучителей сказал: «Человек равноценен
всему творению, и тот, кто спасет свою душу, все
равно, как если бы он спас весь мир».
Смертельный враг души – грех. Он разрушает человека изнутри, извращает его помыслы и
желания, влечет к пропасти. В Библии написано:
«Сделанный грех рождает смерть». Грешники,
несомненно, расплачиваются за свои беззакония, даже если это всего лишь обида, зависть или
гнев. Конечно, большой вред приносят человеку
и явные преступления: пьянство, прелюбодеяние,
наркомания, убийство. «Не плачь об умершем, но
плачь о живущем в грехах», – эти проникновенные
слова всем известного богослова Иоанна Златоуста трезвят каждого, кто задумывается о вечности.
Спасение души важнее, чем получение образования, поиск спутника жизни, сохранение здоровья, то есть важнее приобретения земного благополучия. Об этом предупреждает Иисус Христос:
«Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?» Спасение начинается с пробуждения – осознания неминуемой гибели без Бога. К этому могут подтолкнуть жизненные
потрясения, например, потеря близкого человека.
Оказать благоприятное действие может также проявление Божьего милосердия в безнадежной ситуации, когда ничто и никто, кроме Бога, не в силах
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вращаться к прежнему (греховному) образу жизни,
начинается его путь к вечности в Божьих обителях.
Основанием для обращения каждого из нас к
Иисусу служит жертвенная любовь Господа, явленная на Голгофе. Он претерпел Божье наказание за
наши грехи. Тело Агнца было изранено бичами с
костяными наконечниками, руки и ноги пронзены
огромными железными гвоздями. Он истекал кровью. Под насмешливые крики и хулу толпы Бо-

жий Сын страдал от нестерпимой боли, удушья
и жажды. При этом Он молил Небесного Отца:
«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают».
Христос мог без труда расправиться со своими
мучителями, но не сделал этого. Ради всепрощающей любви к нам Он дал распять Себя.
Происходившее на Голгофе распятие Иисуса
Христа и спасение одного из грешников описано в
двадцать третьей главе Евангелия от Луки: «И когда пришли на место, называемое Лобным, там
распяли Его и злодеев: одного справа, другого
слева… Один из повешенных злодеев злословил
Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.
Другой же, напротив, унимал его и говорил: или
ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то
же? И мы [осуждены] справедливо, потому что
достойное по делам нашим приняли, а Он ничего
худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня,
Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Как видим, признав в Иисусе Христе Господа, разбойник тотчас был спасен.
Обращение к Господу никогда не будет отвергнуто. Каждый может молиться о своем спасении.

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

ПРОКЛЯТТЯ: КАЗКА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
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помочь. Бывает, что и в благополучной жизни душе
чего-то очень не хватает, и она в поиске. Успокоение наступает только в примирении с Богом. Когда человек обращается к Господу, твердо решает
следовать указаниям Библии, старается не воз-
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Для когось прокляття здається
страшним і зловісним, для інших –
містичним або вигаданим. Та воно
існує насправді, від початку світу і до
сьогодні. Суть цього поняття жахлива. Його прояв можна бачити там, де
багато горя, сліз і страждань. Адже
прокляття – це результат дії невидимої духовної сили, яка руйнує людину, обтяжує її, мучить, робить нещасною, завдає лиха. У Святому Писанні
сказано, що воно приходить у наше
життя через ідолопоклонство: чаклунство, ворожіння, окультизм, спіритизм тощо. Аморальна поведінка,
гріховні вчинки (пияцтво, блуд, кра-

діжка, обман, заздрість і т.д.) також
мимоволі накликають цю біду. Лайливі вислови, пророцтва, зловісні
побажання типу «а щоб тебе...», різноманітні прокльони мають негативну силу і так само дають гіркі плоди.
Ще один шлях, яким нещастя може
прийти в життя, коли людина успадковує його від своїх батька, матері,
діда, баби… (за Біблією, від предків
до четвертого покоління). Це так звані родові прокляття.
Які ж ознаки прокляття? Скажімо, хронічні хвороби, коли людина практично не буває здоровою,
не може позбавитись своїх болячок
(одна змінює іншу). Чи, наприклад,
залежність від алкоголю, наркотиків,
комп’ютерних ігор, постійні борги та
нестача фінансів теж може свідчити
про наявність цього лиха. Або: люди
одружуються, кохаючи одне одного,
мріють про щастя, благополуччя,
але дуже швидко на місце любові
приходить ненависть, зло і негаразди, руйнується сім’я. Варто зазначити, що можна бути навіть хорошою,
освіченою, культурною, інтелігентною людиною, мати прекрасні мрії

і високу мету, проте жити під прокляттям, не маючи змоги вирватись
із численних проблем, що постійно
перешкоджають у досягненні успіху.
Так стається, коли люди не визнають Всевишнього Господом свого
життя, не покоряються Йому, не слухаються, а отже, не виконують Його
настанови, дані для блага кожного.
Хоч багато хто і молиться: «Отче
наш…Нехай буде воля Твоя, як на
небі, так і на землі», але порятунку
шукає зовсім в іншому.
З прокляттям намагаються боротися, звертаючись за медичною чи
психологічною допомогою, вдаючись до нетрадиційних методів лікування, екстрасенсів, знахарів та
інших «провидців». Однак марно.
Уникнути негативного впливу цього
духовного явища можна тільки одним способом – через віру в Ісуса
Христа. Бо Він прийшов у цей світ
спасти тих, хто гине. Божий Син узяв
на Себе всі наші гріхи, був розп’ятий
на хресті (замість кожного з нас) і
воскрес для нашого виправдання та
звільнення від проклять. Тому лише
Господь має владу і силу захистити

від дії нечистого духу, що дамокловим мечем тяжіє над життям людини, продукуючи її гірку долю. І лише
Богу можливо зробити нас щасливими, не завдаючи шкоди нікому іншому. Адже «бабки», що «відробляють» хвороби, подружні зради, борги, невдачі тощо, не беруть все це
на себе. Але ми добре знаємо, що
у всесвіті безслідно ніщо не зникає.
І, як люди мислячі, можемо задуматися, куди ж в такому разі воно дівається. Можливо, ті «бабки» переносять біди на когось іншого – наших
рідних, друзів чи знайомих. Ісус же,
коли висів на хресті, забрав на Себе
всі наші недуги, біди та нещастя.
Цим самим Він дав людям прекрасну можливість звільнитися від навали страждань і стати успішними,
радісними, благополучними.
Бог має для кожного з нас щасливу долю і хоче замість прокляття дарувати благословення. Тому
не перестає кликати: «Прийдіть до
Мене, усі струджені та обтяжені,
і Я вас заспокою!»
Петро ФЕДОРУК, м.Ковель,
Волинська обл.

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – увiйти в кожне серце
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«ЗА ВСЕ ДЯКУЙТЕ…»

З перших днів християнського
життя я відчував спонукання виконувати біблійну заповідь за все дякувати Богу. А згодом на цю тему прочитав книгу, яка ще більше спонукала
мене до щирої подяки, незважаючи
на обставини, в яких перебуваю. Автор розповідав про багатьох людей,
які досягали чималих успіхів у житті,
маючи глибоке і вдячне Богові серце. Будучи пастором церкви, я з великим натхненням навчав вірян цій
біблійній істині. Бог допомагає нам
у важкі хвилини. Особливо, якщо ми
не нарікаємо на Нього, коли нас спіткає щось недобре, а попри все дякуємо Йому і прославляємо Творця.
Така наша позиція завжди приносить позитивний результат.
Пригадую цікавий випадок, що
стався тоді зі мною. У ті роки я з
сім’єю проживав у Керчі, а відпустку проводив на Буковині, де мешкали мої батьки. Прекрасне передчуття омріяної зустрічі з найдорожчими
людьми – татом і матір’ю, близькими друзями та родичами, братами
і сестрами з церкви – напередодні
поїздки так захоплювало, що аж сон
пропадав. Мені подобалося бувати
у місцях, де я народився, зростав,
починав пізнавати життя. Тому все
планував заздалегідь, збирав гро-

ші, купував квиток на літак, влаштовував свої справи.
Під час таких подорожей зазвичай зупинявся на день-два у матері
дружини в Сімферополі. Так зробив
і того разу… За годину до посадки в
літак, стоячи у черзі на реєстрацію,
раптом виявив, що паспорта, квитка
і грошей у внутрішній кишені піджака немає. Мене ніби паралізувало,
якусь мить перебував у ступорі. Згодом у голові трохи розвидніло. Промайнула думка: ти ж останнім часом
усім проповідував про силу подяки і

місто на горі
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хвали Богові, тож не падай духом. І я,
згадавши, чого навчав інших, почав
промовляти: «Господи, я дякую Тобі
за цю ситуацію та її вирішення». Одразу відчув, що терміново потрібно
повертатись у місто, до тещі. «Але
ж до її дому їхати сорок хвилин, крім
того, у мене немає грошей!» Попри
все беру таксі і, пообіцявши розрахуватись потім, їду. А думка настирливо пульсує: «Навіть якщо знайду
документи і гроші, вдало повернуся в аеропорт, то мій літак буде вже
годину в повітрі…» Усвідомлюючи

безглуздя своєї витівки, всю дорогу молюся. Просто за все дякую Богу. Під’їхавши до будинку, вискакую з
машини, забігаю в помешкання і зразу прямую туди, де висів мій піджак.
На дні шафи бачу моє портмоне.
Мчимось назад до аеропорту.
Глянувши на годинник, бачу, що саме зараз мій літак набирає висоту.
Продовжую дякувати Богу. Приїжджаємо – і не вірю своїм очам: мій
літак ще не злетів. Мене одного на
автобусі підвозять до трапу Ан-24,
що очікує на смузі, і я сідаю на своє
місце, аж тепер відчуваючи неземний спокій. Навколо мене – обурені
голоси: «Чому цілу годину стоїмо?
Чому не злітаємо?!» Мені, як і всім,
невідома офіційна версія причини
затримки рейсу, але я добре усвідомлюю, що питання зльоту вирішувалося не на землі. Через п’ять хвилин ми були в повітрі. Тепер я вже
свідомо дякував Творцю за Його турботу. Вкотре переконався, що Всевишній є Богом влаштування всякої
ситуації на благо нам. Він виявляє
поблажливість до нашої недосконалості і може виправляти наші помилки. «…Тим, хто любить Бога, хто
покликаний Його постановою, усе
допомагає на добре». Нам варто лише усім серцем і душею молитися та
за все дякувати Господу.
В’ячеслав БОЙНЕЦЬКИЙ,
м.Сейлем, США

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ ЛЖИ
Общение в социальной
сети «Одноклассники» с
моими давними
(еще cо времен
«нерушимого
союза республик
свободных») друзьями, с
которыми училась в школе и институте (я родилась и до 23-х лет жила в
России) за последние тричетыре месяца огорчают и
обескураживают меня, как
никогда раньше. Неужели они
настолько слепы и предвзяты, что не видят очевидных
фактов?! – невольно задаюсь вопросом, возмущаясь
их украинофобством. Почему мои добрые знакомые
так безоговорочно верят каждому выпуску новостей
российских телеканалов,
но совсем не принимают моего свидетельства?
Ведь я живу в Украине и
вижу ситуацию изнутри. При
всем том они хорошие и отзывчивые люди, готовые протянуть руку помощи и оказать
искреннюю поддержку нуждающимся.
Размышляя над ответом,
вспомнила
известную
историю из Старого Завета (3 книга Царств, глава
21) о том, как нечестивый
самарийский царь Ахав очень сильно возжелал присоединить к своему
владению расположенный по соседству с его дворцом виноградник
израильтянина Навуфея. Властный правитель Самарии предложил Навуфею лучший

виноградник в другом
месте или щедрую
денежную компенсацию, но тот отказался,
поскольку ценил свою
землю как Господне наследие, перешедшее ему от отцов. Огорчению Ахава не было
предела. Он так обиделся, что, придя в царские палаты, лег на постель, отвернулся лицом к стене и даже отказался от пищи. В этот
«критический» момент к нему пришла его жена Иезавель, дочь сидонского царя, фанатично преданного культу Астарты (идолопоклонство включало человеческие жертвоприношения
младенцев так называемому богу плодородия
Ваалу). Услышав от мужа причину его страданий, Иезавель поспешила успокоить его и заверить, что предоставит ему виноградник Навуфея. Для достижения цели коварная царица
от имени мужа написала знатным чиновникам
письмо, приказав организовать в Израиле собрание народа, где Навуфея посадить на почетное место, а напротив – двух нечестных,
подлых людей, которые бы лжесвидетельствовали на него, якобы он хулил Бога и царя. Навуфея в результате такого наговора до смерти
забили камнями. Так ложь повлекла гибель невинного человека и позволила Ахаву завладеть
вожделенным виноградником.
Несложно провести параллель между этой
древней историей и нашими днями. «Царь» соседней с нами страны возжелал присоединить
к своим владениям чужие «виноградники». Его
«старейшины» и «советники» взяли на себя
функцию Иезавели, подключив к достижению
цели негодных «лжесвидетелей» – работников
СМИ. А новые прогрессивные технологии позволяют разнообразно извращать факты и тиражировать их как истинные. Например, постановочные телекартинки о том, как защитники своего
«виноградника» якобы стреляют по мирным жителям. К сожалению, многократно посеянная
ложь принесла свои горькие плоды, и поэтому
мои друзья из «Одноклассников» готовы «забить камнями» всех украинских патриотов, отстаивающих свою землю.
Возвращаясь же к вышеприведенной библейской истории, отметим, что ее развязка весьма
поучительна. Господь Бог восстановил справедливость в Израиле. Через короткий промежуток
времени Ахав был убит на войне с сирийцами.
Псы лизали его кровь на том самом месте, где
погиб от рук нечестивцев праведный Навуфей.
Восставшие израильтяне умертвили и жену царя, выбросив ее из окна. Кони растоптали тело

Уроки історії

Иезавель, а псы разодрали его так, что даже не
было возможности похоронить эту кровожадную
женщину по обычаю того времени. В один день

от меча погибли и все семьдесят сыновей Ахава – ни одного потомка не осталось.
Господь стоит на страже тех, чьи права нагло
попираются. Меня это утешает. Он восстанавливает справедливость и наказывает творящих зло.
Спасает от карающего меча только искреннее
раскаяние. Молюсь, чтобы Украина и Россия смирились перед Всевышним, и верю, что Бог защитит нас от коварного врага и вернет на нашу землю мир, радость и любовь.

Татьяна БАКИЦКАЯ, г.Новоднестровск
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«І хто прийме таку дитину одну
в Моє Ім’я, той приймає Мене…» –
сказав Ісус Христос. У домівці Руслана й Арчани Ткачуків сьогодні прийнятих дітей кільканадцять. І це ще
далеко не всі, кого вони протягом
останніх десяти літ прийняли в Ім’я
Господа.
– Нас тут десять – Катя, Віка,
Діана, Богдан, Богданчик, Альона,
Сніжана, Ізабелла, Юля, Франческа, – навперебій називали себе діти, і я ледве встигав записувати їхні імена. Що цікаво: хоча в такому
знайомстві трохи бракувало злагодженості, всі говорили по старшинству. В цьому «хорі» участі не брали
лише двадцятирічна Катя, бо допомагала матері поратися по госпо-

змiнене
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Вона, звісно, тоді й гадки не мала, що довіряє свою долоню не просто батьківській правиці, а що Сам
Небесний Батько тримав у Своїй
десниці її маленьку й тремтячу руку,
коли переступала поріг тієї школи. Їй
усе там подобалося: і вчителі, й учні,
й навчальний процес. Саме там вона прийняла Ісуса Христа як свого
Господа. Сказати, що стала вже тоді справжньою християнкою, було б
перебільшенням. Вона, боячись образити й прогнівити рідних, всіляко
намагалася приховати від них свою
віру: богослужінь не відвідувала,
за батька, коли тяжко захворів, молилася тайкома… Та хіба місто, що
стоїть на горі, заховаєш і невже свічу
кладуть під свічник, а не на свічник,
щоб світила іншим?
– Матері відкрилася аж у вісімнадцять років, коли батька вже не
стало, а я навчалася в університеті, де включилася в активне християнське життя, – посміхається Арчі
своєму спогаду. – Ні, мати не розсердилася, бо бачила, що я від того
гіршою не стала, а швидше навпаки – змінилася на краще. Мама-то
знала, що буває з університетською
молоддю…
До речі, коли вже зайшла мова
про матір Арчі, то її доля – ще одне
яскраве свідчення незвіданого Господнього промислу для всякої людини. Уявіть собі: народилася й виросла вона в далекій Індії, більшість

Зі мною зовсім інша ситуація: мене
Господь вивів із полону релігійних
традицій – це по-перше; а по-друге,
привів в Україну, де я і зустрілася з
Русланом. А мама уже пізніше, приїхавши до нас у гості, зустрілася тут з
Господом. Звідси й пішла до Нього…
Арчана надзвичайно рада, що аж
в Україні і мама знайшла край обітований.
Руслана ж з Арчаною поєднали
одна віра, одна любов і одна мета,
одне слово – Бог.
– Я відразу помітила, що з ним
щось сталося, – згадує Русланів
прихід до Христа Валентина Степанівна, яка була нашим провідником
до оселі, де тепер живе багатодітна
сім’я її сина. – Він тоді навчався на
факультеті іноземних мов Вінницького педінституту. Приїжджав додому весь наповнений якоюсь енергією добра. Здавалось, що він аж
світиться. У словах, які говорив, відчувалась мудрість, нехарактерна
для людей його віку. Я дивувалась:
звідки це в нього? Він і сказав, що
спілкується з віруючими людьми, що
сам увірував. Ми раніше ніби й не
були безбожниками, проте і Бога не
знали. У селі церкви не було. Тепер
же маємо свою громаду християн віри євангельської. Добре, звичайно,
коли батьки приводять дітей до Бога,
а в нас вийшло навпаки – до Христа
я прийшла через сина…
Руслан же з посмішкою зізна-

цював з нами як перекладач. Потім
ми приїжджали кожного наступного
року, і Руслан відвідував з нами дитячі будинки, брав участь у наших
благочинних заходах. Тоді він, ще
неодружений, став опікуном шістьох дітей. А в жовтні 2003-го він
попросив моєї руки – і через рік ми
побрались…
Вже маючи на вихованні шестеро
дітлахів і не чекаючи, коли Бог пошле
власних, молоде подружжя організувало дитячий будинок сімейного типу для сиріт і дітей з неблагополучних родин. Одразу ж, за словами
Арчі, сім’я поповнилася ще чотирма
дітьми. Християнська місія, з якою
прибула Арчана, допомогла молодим придбати будинок у Вінниці.
– Ми відчули, що нас до цього покликав Бог. Усиновили трьох хлопчиків і стільки ж дівчаток із дитбудинків, – пояснив Руслан. – Раніше я
працював там волонтером. Бачив,
у яких умовах проживали дітлахи в
тих закладах. Було дуже шкода їх…
– Та скоро ми зрозуміли, що на
виховання краще брати дітей малолітніх, – доповнює чоловіка Арчана. – Річ у тому, що підлітки 14-15
років уже майже сформовані, причому не кращим чином. Їх важко переконати, що Бог благословляє людину через її працю. Вони вже звикли
отримувати все у готовому вигляді,
не докладаючи зусиль. Тепер у нас –
справжня сім’я, і кожен її член знає

життя прожила в США, сповідуючи
індуїзм, спасіння прийняла від Ісуса
Христа в Індії, водне хрещення – у
Вінниці, а земний шлях закінчила в
Козлові Могилів-Подільського району, де й покояться її останки.
Про це я дізнався від Валентини
Степанівни, матері Руслана, яка живе в селі Козлів і там славить Господа. Звісно, шлях літньої індуски ніколи б не перетнувся з Вінниччиною,
якби ще раніше не поєднали свою
дорогу життя Руслан та Арчана.
– Для індійки вийти не за індійця –
великий гріх, – розповідає Арчана. –
Тому я подзвонила до матері і просто сказала, що виходжу заміж. За
кого – не уточняла. А за нашими традиціями, обрати чоловіка для доньки мають батьки. У трьох моїх старших сестер так і сталося, бо батьки
були поряд і вони не знали Христа.

ється, що до Бога його привела…
меркантильність. Випадково познайомившись з християнськими місіонерами-іноземцями, охоче відгукувався на їх запрошення приходити в
гості «на чай».
– По-перше, з ними було цікаво
спілкуватися для кращого вивчення мови, – пояснює свої «меркантильні» мотиви Руслан. – По-друге,
дев’яності роки були складними,
і для студента запрошення «на
чай» – це як манна небесна. Ну, ось
так і «дочаювався»… Бо ж недарма
сказано, що не хлібом єдиним житиме людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих.
– Коли я у 2000 році приїхала з
християнською місією до Вінниці, –
згадує своє знайомство з Русланом
Арчі, – то він, будучи вчителем німецької та англійської мов, – пра-

свої обов’язки: хто Русланові в саду чи у дворі допомагає, а хто – мені
на кухні. Молодші доглядають за ще
меншими. І, звичайно, вчаться. Крім
основних занять, половина з них ходять до музичної та художньої шкіл.
Дивлячись на християнську родину Ткачуків, зайвий раз переконуєшся, що без власних зусиль і наполегливої праці людина нічого не
здобуде. Те, що Бог нам дарує (як
свого часу дарував Ізраїлеві Обітовану Землю), часто треба ще завоювати, долаючи власні лінь, інертність
та інші внутрішні й зовнішні перепони. Але Господь каже: «Іди і роби, і Я
буду з тобою!» Тим, хто нічого не робить, і Божа рука не допоможе.
До речі, до Немії Руслан і Арчі зі
своїм сімейством перебралися через
скруту. Зрозуміли, що в місті утриму-

ДІМ, НАПОВ НЕ НИЙ ГОСПОДОМ
дарству, і найменша Франческа, яка
прекрасно почувалася на руках у
старшої сестри Ізабелли.
– Їй сьогодні виповнилося 8 місяців! – урочисто повідомили діти. –
Але ми тут не всі – є ще й старші…
– Всього у нас 18 дітей, – уточнила потім Арчана. – Майже половина
з них уже в самостійному плаванні.
Дехто, як-от Марина, вже має власну
сім’ю – чоловіка, дитину. Віталіна також вийшла заміж, живе тепер з чоловіком в Індії…
Арчану нітрохи не бентежить, що
одна з їхніх вихованок – аж у далекій Африці. А чого хвилюватися? Чи
ж там нема Бога? Небесний Отець
скрізь усіх любить однаково і про
всіх дбає, де б хто не перебував – у
місті чи селі, у пересохлій пустелі чи
в густому лісі. Головне, щоб самому
не загубитися у нетрях власної душі. Для Арчани це не вичитана десь
істина – це аксіома, виведена власною долею.
Її коріння – в Індії, родина – в
США, дерево ж власної сім’ї пишно
розквітло в Україні. А плоди… Плоди
цього Божого «древа» – хай навіть
по всьому світу, аби тільки духовний
зв’язок між ними та Господом не обривався.
І все ж, яким чином етнічна індійка, уродженка американського міста
Нешвілл, опинилася в українському
селі Немія, що на околиці МогилівПодільського?
– Мої батьки у пошуках кращої
долі ще молодими переїхали з Індії
до Америки, – розповідає Арчі (так
лагідно називають її дома). – Там, у
Нешвіллі, столиці штату Теннессі, я
і з’явилася на світ. У мене є ще чотири старші сестри і два брати. Всі
вони живуть у Штатах. Батькам було
нелегко піднімати нас. Але Господь
допоміг мені отримати гарну освіту й
чудове виховання: хоча батьки за вірою були індусами, вони відвели мене в християнську школу, бо навчання там було краще…

Продовження на стор. 4

В И С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?
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ПОДОРОЖ НА СВЯТУ ЗЕМЛЮ
Мандри світом
Іноді важко відразу передати словами враження від подорожі, тим більше якщо йдеться не про
звичайний тур, а про перебування в Єрусалимі –
Вічному місті. Потрібен час, щоб профільтрувати
свої відчуття, залишивши найголовніше. Про землю, по якій колись ходив Ісус Христос, і про місця,
пов’язані з іменами патріархів та старозаповітних
пророків, кожен із нас має своє уявлення. На нього так чи інакше впливають побачені фільми на
біблійні сюжети або документальні стрічки про Ізраїль. Але реальна картина перевершує уявну.
Тому на цій землі треба побувати, щоб усе побачити на власні очі.
Передчуття незвичайного охоплює ще в повітрі.
Коли після трьохгодинного нічного польоту літак
почав заходити на посадку, я побачила у вікні казкове видовище: під нами ніби простелився килим,
рясно прикрашений золотими вогниками. Ландшафт, що відкрився під крилом літака, виглядав
просто фантастично! Так і хотілося запитати: хто
ж запалив усі ці святкові ліхтарики? Адже не було
видно якихось будівель – тільки справжні розсипи
золотих вогнів. Це була просто феєрична картина!
Так багато світла вночі відразу налаштовує на очікування свята. Піднесений настрій не міг зіпсувати
навіть дуже прискіпливий і детальний паспортний
контроль – розуміємо, що ця країна має багато цілком реальних, а не вигаданих ворогів.
І ось ми вже в автобусі, який везе нас із аеропорту «Бен Гуріон», що у Тель-Авіві, до готелю в
Єрусалимі. Хоча година вже пізня, не відриваємо
погляду від вікон. Нам нарешті відкривається таємниця золотистого килима: усі шосейні дороги в
Ізраїлі освітлені потужними ліхтарями, тому вночі
видно, як удень. Ніби для того, щоб ще більше заінтригувати, на нічному небі з’явився місяць. Але
що це? Де подівся наш улюблений місячний серпик? Замість нього на чорному оксамиті небесного простору, як на обідньому столі, – скибка кавуна! Якщо добре придивитися, то можна і зернятка
побачити. Ну і ну! Здається, віддаль між нашими
країнами невелика – всього три години льоту, а
вже стільки відмінностей!
Не буду описувати свої переживання від побаченого в хронологічному порядку: перший день
туру, другий… Хочу зупинитись на тому, що вразило найбільше,а це – Єрусалим. Місто, розкинуте на горах, не схоже на жодне з європейських.
Його називають Святим, а ще про нього говорять
як про Золоте або Вічне. Свого часу його вважали центром всесвіту. Єрусалим дійсно заслуговує
на численні освідчення в любові не тільки поетів
чи художників, а й кожного, кому з вершини Оливної гори вперше відкривається чудова панорама
древнього міста.
Трохи історії. Єрусалим – це ніби три міста в
одному. Сучасна його частина, або Західний Єрусалим, – єврейський анклав. У Східному ж проживають переважно араби. Центр – Старе місто, оточене мурами, які на місці зруйнованих спорудив
у першій половині XVI століття султан Сулейман
Пишний. Саме тут зосереджені скарби історичного

Єрусалима. У міських стінах – вісім воріт. Але одні з них – Золоті – замуровані. Це зробили колись
мусульмани, побоюючись, що ними на Храмову гору ввійде Месія. Старе місто займає площу близько одного квадратного кілометра. Воно поділяється на чотири квартали: єврейський, християнський,
вірменський і мусульманський. До речі, останній –
найбільший за площею. Для пересічного туриста
цей поділ не має принципового значення. Адже

нашу увагу привертають насамперед такі визначні місця, як Храм Гробу Господнього, Стіна Плачу
і Віа Долороса – Шлях Скорботи. Варто лише собі
уявити, скільки прочан уже пройшло тією дорогою,
освячуючи її своїми молитвами! Звичайно, немає
достатніх підстав уважати, що якраз цим шляхом
востаннє проходив Ісус Христос. Бо за більш ніж
дві тисячі років, що відділяють нас від тієї події, змінилося багато. Єрусалим кілька разів був дощенту
зруйнований. З початку заснування міста змінилася навіть його висота над рівнем моря – стала на
кілька метрів більшою. Про це свідчать розкопки.
Перед тим, як через Левові ворота увійти в Старе місто, малюю у своїй уяві величаву картину Віа
Долороса – шляху, по якому щодня з благоговінням
прямують до Храму Гробу Господнього тисячі вірян з різних куточків землі. Але як, скажіть, примирити уяву з реаліями? Замість якогось величного,
особливого шляху проходимо, минаючи численні
крамнички з різними сувенірами, по звичайнісінькій вузенькій вуличці. Чим далі просуваємося, тим
більше довкола нас туристів і крамарів, сувенірів
і начиння місцевих ремісників. Іноді навіть закрадався сумнів: чи не потрапили ми, бува, просто
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вати велику сім’ю і правильно виховувати дітей украй
важко. Треба бути ближче
до землі та природи. Маючи деякі накопичення, взяли
ще кредит і купили на околиці Могилів-Подільського садибу з новим будинком і земельною ділянкою. Руслан,
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який тепер має власну невеличку будівельну фірму,
лише дещо переобладнав у
новій оселі, щоб там просторіше було великій сім’ї. А ще
насадив біля будинку близько сотні фруктових дерев, заклав великий ягідник малини
й смородини, суничну грядку.
– Я давно мріяв про власВидавець:

Церква повного Євангелія

«Любов і зцілення»

ний сад, – сказав на прощання Руслан. – Тепер маємо екологічно чисті фрукти і
ягоди для дітей.
Мені ж у той момент згадалися євангельські слова
про добрі плоди від доброго
дерева…

на східний базар? Але ні. Час від часу на фасадах
будинків бачимо позначки зупинок Ісуса Христа на
Його Хресній дорозі. Вважають, що їх було чотирнадцять. Дев’ять із них – на Віа Долороса, а решта
тепер є під куполом Храму Гробу Господнього.
Місце розташування Голгофи і гробниці, де був
похований Ісус Христос, як відомо, було знайдено Оленою, матір’ю імператора Костянтина. Тут
спорудили базиліку Воскресіння, яку в 614 році
зруйнували перси. У наш час храм складається із
своєрідного нагромадження будівель різних епох,
в яких по черзі правлять ієрархи різних християнських конфесій. Правду кажучи, мені було важко
сконцентрувати увагу і уявити, що ця капличка з
безліччю лампадок і різноманітних блискучих прикрас і є справжня Голгофа, де розіп’яли Ісуса.
Як на мене, більш достовірним є інше місце.
Воно визначене в середині XIX століття істориками та археологами. Голгофа, за їх дослідженнями, справді була за мурами міста на скелястому
пагорбі. Але версія про її розташування відрізняється від загальноприйнятої. Ми відвідали ту місцину. Перебування там справило на мене сильне
враження. Обійстя і сад, без сумніву, належали заможній людині, якою і був Йосип, що поховав Господа у своєму гробі. В саду побачили гробницю.
Вона була пуста. Ісус воскрес! Тут зібралося багато подорожуючих для участі в переломленні хліба. Слово перед причастям мав пастор Олександр
Шевченко. Його промова, натхнена Святим Духом,
торкалась найглибших струн душі, зачіпала за живе, змушувала замислюватись над величчю жертви Небесного Агнця. Священнослужитель закликав нас простити своїм ворогам і з чистим серцем,
в благоговінні причаститись до тіла і крові Божого
Сина. У цей момент мені здавалося, що небо відкрите над нами. Умиротворення, спокій, невимовне блаженство оволоділи всім моїм єством. Кожен

із учасників спомину смерті Ісуса Христа молився так щиро і так гаряче, що Господь оповив нас
Своєю Святою присутністю. Розчулені, зворушені, з глибоким хвилюванням і сльозами вдячності,
ми покидали це незабутнє місце. Попереду на нас
чекали зустрічі з іншими історичними пам’ятками
Єрусалима.
Ірина БІЛОСЕВИЧ, м.Тернопіль
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