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

Небесный Отец!
Я прихожу к Тебе в 
молитве, осознавая 
всю свою грехов-
ность. Господи, 
будь милостив 
ко мне, про-
сти все мои 
грехи, войди в 
мое сердце, будь 
моим Спасителем и 
Пастырем, руководи моей жиз-
нью. Иисус Христос, я испо-
ведую Тебя своим Господом и 
благодарю за то, что Ты слы-
шишь мою молитву.  Аминь.

Спасіння в Ісусі

С л о в о  с в я щ е н и к а

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

(Євангеліє від Матвія 5:14)
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Татьяна БАКИЦКАЯ,
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Одним выстрелом смертельного 
оружия был сбит Боинг-777, на бор-
ту которого находилось 298 человек. 
Все люди погибли. Всего лишь три 
часа до этого они без всяких коле-
баний сели в самолет в Амстерда-
ме. У каждого из них было будущее, 
были мечты, планы, желания. Одни 
наслаждались мыслью о предстоя-
щем отдыхе в экзотической Малай-
зии, другие размышляли над темой 
международного симпозиума в Ав-
стралии, некоторые, возвращаясь 
из туристической поездки по Европе, 
мечтали о встрече со своими близ-
кими. Ни один человек на борту воз-
душного лайнера не мог и предста-
вить себе, что жизнь – на волоске от 

гибели, что все планы останутся неи-
сполненными, а родные будут убиты 
горем, которое непомерно увеличит-
ся из-за невозможности своевремен-
но похоронить останки близких.

Природные катаклизмы, несчаст-
ные случаи или обыкновенное сте-
чение обстоятельств порой влекут 
за собой последствия, в одночасье 
уносящие многие человеческие жиз-
ни. Если бы мы знали наперед, где 
подстерегает опасность, убереглись 
бы сами и не пустили бы туда на-
ших детей, – так мы обычно дума-
ем. Однако никто не может заранее 
предвидеть трагические события. И 
когда происходит подобное, многие 
недоумевают, сетуют, ропщут: «По-
чему это случилось именно с нами?! 
Неужто мы грешнее всех?»

Раздумывая над этой животрепе-
щущей темой, вспоминаю историю, 
описанную в Евангелии от Луки. «В 
это время пришли некоторые и 
рассказали Ему [Иисусу] о Галилея-
нах, которых кровь Пилат смешал 
с жертвами их. Иисус сказал им на 
это: думаете ли вы, что эти Гали-
леяне были грешнее всех Галилеян, 
что так пострадали? Нет, говорю 
вам; но, если не покаетесь, все так 
же погибнете. Или думаете ли, 
что те восемнадцать человек, на 
которых упала башня Силоамская 
и побила их, виновнее были всех жи-
вущих в Иерусалиме? Нет, говорю 
вам; но, если не покаетесь, все так 
же погибнете» (13:1-6).

Таким образом, ответ находится 
совсем в иной плоскости. Были ли 
пассажиры потерпевшего крушение 
Боинга грешнее всех жителей зем-
ли, что именно они так пострадали? 
Нет, не были. Суть же в том, что на 
нашей пораженной грехом земле 
много бедствий, которые могут при-
вести к трагедии. Каждый из нас, 
подобно невинным жертвам сбито-
го самолета, может неожиданно по-
гибнуть в любой миг, при любых об-
стоятельствах. К такому опасному 
повороту событий нужно быть гото-
вым всегда, чтобы смерть не заста-
ла врасплох и душа не попала в ад. 
Ведь там непрекращающиеся муче-
ния и возврата оттуда нет.

Написано, что каждому человеку 
однажды предстоит умереть, а потом 
его ожидает суд. Всякая душа будет 
судима на весах Божьей справед-
ливости. И кто сможет устоять? Тот, 
кто отрекся от беззаконий, попросил 

прощения за свои грехи, начал тво-
рить дела добра и милосердия.

Дорогие, призываю вас склонить-
ся перед Всевышним в молитве ис-
креннего покаяния. Ведь никто не 
знает, сколько кому отпущено, не 
предполагает часа своего перехо-
да в вечность. Позаботьтесь о спа-
сении своей души, ведь тленная 
плоть, о которой мы обычно беспо-
коимся, уделяя ей все наше внима-
ние, Божьего Царства не наследует.

Благодарю Господа Бога, что в 
свое время я покаялась, обрела ве-
ру в Искупителя и надежду на спасе-
ние в вечности. Теперь стараюсь со-
блюдать Его заповеди, жить в мире с 
Богом, людьми и собой. Полагаться 
во всем на Господа – истинное бла-
го. Поэтому желание моего серд ца – 
чтобы все живущие на земле вкуси-
ли милость Небесного Отца.

СВОЮ ДУШУ

Про кризу в економіці, політиці, культурі чуємо по-
стійно. Та гадаю, що потрібно бити на сполох через 
кризу духовності – жахливу, руйнівну, згубну. Саме 
вона є коренем усіх наших бід. І революції, що зміню-
ють одну владу на іншу, нам не допоможуть. Чому? 
Думаю, через те, що нами, як і усім світом, оволодів 
згубний дух мамони. І ліві, і праві, і нейтральні, та й 
всі інші сьогодні найбільшою мірою змагають до ма-
теріального: багатства, грошей, комфорту. А гонитва 
за примарним земним раєм не потребує ніякої духо-
вності та моралі, хіба що тільки для прикриття, за-
ради досягнення своєї мети. Тому над нами царює і 
нами править лукавство, фальш і брехня.

Для порятунку потрібна інша революція – в наших 
головах, душах і серцях. Тільки вона може змінити 
суспільство, владу та державу. До неї кличе Спаси-
тель світу – Господь Ісус Христос. Покаяння, духовне 
переродження, життя в Божій правді, поклоніння в 
Святому Дусі та істині – ось безкровний переворот 
і спасенний шлях для всіх. І тут вибір за кожним.

Зараз у нашій країні йде страшна війна. У всіх 
народах в часи великих бід люди гуртувалися, єд-
налися і так перемагали. Ми також об’єднуємося: 
допомагаємо рятувати поранених, жертвуємо ко-
шти для армії, приймаємо біженців. Але ж згадай-
мо, що найпотужніша сила – у Господа. А Він – Бог 
справедливий і завжди стоїть на боці скривджених. 
Тому в цей критичний час, вирішальний для нашої 
держави, усім людям потрібно навернутися до Бога, 
молитися, вірити, надіятися – стати під Його захист. 
Хочеться, щоб храми були переповнені вірянами, а 
всі ми стали між собою більш дружніми та добріши-

ми, бодай заради тих наших побратимів, що гинуть 
на Сході, захищаючи рідну землю. 

Відомо, що в грецькій мові слово «криза» похо-
дить від дієслова «судити». Переконаний, що це не 
випадково. На сторінках Біблії можна прочитати ба-
гато розповідей про те, як ізраїльтяни перемагали в 
біді – війні, голоді чи полоні. У скруті люди усвідом-
лювали, що таким чином над ними здійснюється 
Божий суд. Вони визнавали перед Вседержителем 
свої провини та відступництво. Щоб врятуватися від 

ворогів чи стихійного лиха, весь на-
род, від малого до старого, упокорю-
вався перед Богом, постився, щиро 
каявся. Тоді Господь милував їх і ви-
зволяв з утисків.

Про переможну і спасенну силу 
молитви з постом свідчить Христова 
наука. Гарний приклад для насліду-
вання подає нам історія з часів Ста-
рого Заповіту, коли Господь через 
пророка Йону закликав мешканців 
міста Ніневії до покаяння і навернен-
ня до Нього. Щоб уникнути кари, ні-
невітяни, всі як один, на чолі з царем 
того краю ввірували в Бога й оголо-
сили піст. Цар звелів своєму народу 
не їсти, не пити та ревно кликати до 
Бога, щоб Він допоміг їм звернути з 
дороги неправди: «Хто знає, може, 
Бог обернеться і пожалує, і відвер-
неться з жару гніву Свого, – і ми не 
погинемо». «І побачив Бог їхні вчин-
ки, що звернули зі своєї злої дороги, і 
пожалував Бог щодо того лиха, про 

яке говорив, що їм учинить, і не вчинив». Отже, Гос-
подь милостивий до тих, хто кається.

Тож закликаю всіх християн до щиросердної мо-
литви і посту. Це буде добрим початком подолання 
всіх криз на шляху до справжньої духовності і висо-
кого рівня життя. Вірю, що через істинне преобра-
ження нації, держави та кожного зокрема Господь 
захистить нашу землю, помилує і врятує народ.

Протоієрей Михайло МЕЛЬНИК,  
 Івано-Франківська обл. 

СПЕШИ СПАСТИ

ЄДНАЙМО СЯ!
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Корисні порадиДивлячись на весь ство-
рений Богом світ, можна по-
мітити, що у ньому є певні 
межі, переступаючи які лю-
дина платить відповідну ці-
ну. Вперше така прикрість 

сталася в Едемському са-
ду – райському куточку, в 
якому Творець оселив пер-
ших людей, віддавши їм 
землю у володіння. Місцина 
відзначалася винятковою 
красою, багатством приро-
ди, золотом, дорогоцінним 
камінням. То був щедрий 
край, в якому росли різ-
номанітні плодові дерева, 
найкращі квіти та водилися 
всілякі тварини. Адам і Єва 
мали порати їх та догля-
дати. Це було досить лег-

ко, адже в ті часи (до грі-
хопадіння) ні шкідників, ані 
бур’янів не існувало. Звірі 
не були хижими, тож захи-

щатися від них теж не дово-
дилося. Проте навіть за та-
ких ідеальних обставин Бог 
визначив кордони дозволе-
ного: «Із кожного дерева в 
Раю ти можеш їсти. Але з 
дерева знання добра й зла 
не їж…» (Буття 2:16,17). 
Та Адам і Єва порушили їх, 
за що були покарані. На-
слідки їхнього непослуху 
нам відомі: подружжя було 
вигнане з райського саду і 
позбавлене прямого спіл-
кування з Богом. З тих пір і 

донині люди змушені важко 
працювати, а земля стала 
вже не такою благодатною. 

Наразі людство потер-

пає ще від однієї біди, що 
також сталася в результаті 
нехтування елементарними 
правилами існування. Наша 
планета омежована захис-
ним шаром озону, за яким 
немає життя. Але внаслідок 
недалекоглядної діяльності 
людини утворились озоно-
ві діри. Таким чином сонце, 
створене Богом на користь 
усьому живому, почало при-
носити шкоду, оскільки його 
ультрафіолетове проміння 
через такі прогалини про-

никає на землю, негатив-
но впливаючи на людей. А 
вирубка лісів, забруднення 
водойм? Чи не знаємо ми, 
яких наслідків слід очікува-
ти від цього? Звісно, знаємо. 
Але ігноруємо. Так само, як 
і в шлюбних відносинах чо-
ловіка та жінки, чи не запро-
вадив Господь певний поря-
док? Однак і ним нехтуємо. 
Впевнений, що такі смер-
тельні хвороби, як ВІЛ, си-
філіс, є результатом непо-
кори Богу щодо подружньої 
вірності. Адже Його заповідь 
каже: «Не чини перелюбу».

Кожен з нас як громадя-
нин має чимало прав. Та 
задля блага і безпеки вста-
новлено державні закони, 
порушуючи які ми не лише 
можемо завдати шкоди, а й 
бути покараними. Тож не по-
трібно робити все, що зама-
неться, інакше будуть нега-
тивні наслідки. Як у випадку, 
коли деякі горе-смільчаки 
запливають за буйки, по-
ставлені на воді, що є зна-
ками безпечної зони для 
плавання. За це нерідко 
розплачуються життям. За-
кон не є зло, але добро. 
Уявімо собі, яким благопо-
лучним та спокійним було б 
життя в країні, де всі є зако-
нослухняні. 

У кожній сім’ї також діють 
свої правила. Як батьки, ми 
у власному домі намагаємо-
ся створити найкращі умови 
для життя та розвит ку сво-
їх дітей. Аби їм було цікаво 
та весело, дозволяємо гра-

НЕ ЗАПЛИВАЙ ЗА БУЙКИ тися і навіть трішки бешке-
тувати. При цьому все одно 
встановлюємо рамки: за-
бороняємо дітям бавити-
ся із газовою плитою, елек-
троприладами, стромляти 
пальці чи якісь предмети у 
розетку, хоча вони того дуже 
хочуть. То, може, ми погані 
батьки? Чи диктатори? Адже 
обмежуємо своїх дітей у сво-
боді. Ні, ми просто знаємо, 
що такі ігри можуть трагічно 
закінчитись. Наші діти ще не 
все можуть оцінити адекват-
но, тому, коли ми їм щось не 
дозволяємо, вони обража-
ються на нас, плачуть, тупа-
ють ногами. Моя п’ятирічна 
донька, наприклад, не розу-
міє, чому їй не можна з’їсти 
весь пакунок цукерок од-
разу. Зате я, як тато, знаю, 
до чого це призведе: втра-
та апетиту, розлади шлунку, 
зіп совані зуби. 

Тим більше Небесний 
Отець. Він бачить значно 
більше і дальше, ніж ми, 
люди. Якщо Бог забороняє 
нам щось, то лише тому, що 
любить нас і хоче застерег-
ти від біди. Божі заповіді да-
ні нам не на зло. Господь не 
диктатор, Він піклується про 
людей і тому визначає чіткі 
границі. Як дітям доводить-
ся підкорятися батьківським 
заборонам (на користь їм), 
так і всім людям варто до-
тримуватись Господніх за-
повідей, бо вони нам тіль-
ки на добро. Тож нехай Бог 
дасть нам мудрість не за-
пливати за буйки, але пла-
вати на безпечній для нас 
території. 

Роман ФАЙНІЦЬКИЙ, 
м.Тернопіль 

Хоть уже много лет живу в Эсто-
нии, в последнее время не перестаю 
думать о внезапно вспыхнувшем на 
моей Родине кровавом военном кон-
фликте…

Как камень, брошенный в воду, 
образует на ее поверхности круги, так 
и каждый человек, живущий на земле, 
хочет он того или нет, оказывает вли-
яние на окружающих. И чем ближе, 
роднее люди, тем большую радость 
или боль приносят друг другу сво-
ими словами, поступками, образом 
жизни. В этом смысле мне повезло. 
Мое детство было счастливым, пото-
му что я росла в полноценной семье, 
имея папу и маму. А у моих родите-
лей, детей войны, той самой, кото-
рая осиротила миллионы девчонок и 
мальчишек, не было отцов. Не из-за 
того, что те были плохими и бросили 
свои семьи, нет. Деды погибли, от-
воевывая мир на родной земле. Для 
своих детей, внуков, для страны, для 
нас с вами. Поэтому моих отца и мать 
в детстве никто не держал за ручку 
крепкой мужской рукой, не носил на 
горгошах, не подбрасывал радост-
но в воздух. Сиротство отразилось и 
на последующих поколениях, среди 
прочих и меня лишив дедушек. Даже 
не сохранилось фотографий, на ко-
торых я могла бы их увидеть. Война 
уничтожила и это. Место в семейном 
альбоме пустует, показать своим де-
тям и внукам их мужественных пра-
дедов не могу.

Я благодарна своим дедам, ведь 
они, будучи миротворцами, встали 
на защиту страны от агрессора, це-
ною собственной жизни отвоевали 
свободу и мир для своего народа. 
Таким образом исполнили свой долг 
перед Богом и людьми. Победа над 
фашизмом досталась дорогой ценой. 

Мои деды и их поколение, не жалея 
себя, пошли на смерть ради благопо-
лучного будущего. Поэтому превыше 
всего нам нужно беречь мир, в кото-
ром живем сегодня, ценить и помнить 
тех, кто его отвоевал, всеми силами 
стараться не допустить повторения 
трагического прошлого. 

Мои овдовевшие бабушки до кон-
ца своих дней жили с незаживающей 
раной в сердце. Особенно тяжело 
пришлось матери отца. Много по-
слевоенных лет ее соседом в укра-
инской деревушке был человек, кото-
рый сотрудничал с фашистами. Изо 
дня в день утром, выходя во двор, 
она видела предателя, поневоле на-
поминавшего ей пережитое. Имея 
жену и детей, он наслаждался спо-
койной и благополучной жизнью. А 
ей в наследство после войны доста-
лось вдовство и горечь безвозврат-
ной утраты. Но она смогла простить 
его, она справилась. Бог дал ей силы 
через молитву освободиться от нена-
висти к своему соседу. Бабушка про-
жила долгую и непростую жизнь. На 
смертном одре, уходя в вечность, она 
желала, чтобы этот несчастный чело-
век получил милость и прощение от 
Бога, не попал в ад – место вечного 
мучения. Бабушка во всем была мне 
хорошим примером и всегда учила 
меня любить своих врагов.

В Нагорной проповеди Божий 
Сын указал Своим последователям 
жизненно важные ориентиры. Один 
из них учит нас быть миротворца-
ми, не наполнять свои сердца не-
навистью и злобой к тем, кто при-
носит нам боль и страдания. Нао-
борот, скорбеть о них, потому что 

они движимы нечистым духом, и их 
участь – в озере огненном. Когда 
Иисуса распяли, Он не проклинал 
улюлюкающую над Ним разъярен-
ную толпу, напротив, молился к Отцу 
о помиловании: «Отче! прос ти им, 
ибо не знают, что делают». 

Дорогие братья и сестры, я вместе 
с вами молюсь за Украину. Молюсь о 
том, чтобы Бог помог вам отстоять не-
зависимость и целостность государ-
ства, защитить землю от коварного 
врага и не ожесточить свои сердца 

в скорби за павшими в боях защит-
никами Родины. Верю: Господь даст 
мир и блаженство миротворцам. Бог 
не нарушает Свои принципы.

Человеческая жизнь – самая боль-
шая ценность на земле. И отдать ее 
за кого-то – истинное проявление 

любви. «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за дру-
зей своих», – сказал Иисус, первым 
проявив к нам жертвенную любовь. 

Вера КАЛИНИНА,  
г.Таллинн, Эстония

МИРОТВОРЦЫУроки історії
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

В чому полягає сенс жит-
тя? Що таке щастя? Яка во-
на, справжня любов? Ці та 
подібні запитання турбува-
ли мене з дитинства. Те, що 
я бачила у своєму оточенні, 
складалось із традиційного: 
дім, робота, діти – все по ко-
лу. Мені ж у цій повсякденній 

круговерті чогось вкрай не ви-
стачало – якогось незвідано-
го смаку життя. Не розуміла, 
в чому він і як його відчути. 
Бачила, що багатьох людей 
робить щасливими те, що 
вони досягають своєї мети. 
Але таке відчуття задоволен-
ня здавалось мені якимсь об-
меженим та тимчасовим. А я 
про щастя змалечку мріяла 
як про щось безкінечне і не-
залежне від обставин. Сто-
совно ж справжнього кохан-
ня, то ніколи не сприймала 
такі стосунки, коли щойно 
звучали лагідні слова, були 
гарячі обійми, а через п’ять 
хвилин – ненависть, як до 
ворога, образа, крик, при-
ниження.

Народилась я на Сумщи-
ні, в місті Шостка. Батьки, 
виховуючи нас з братом в 
найкращих традиціях радян-
ських часів, намагались за-
класти в нас все те, що ро-
зуміли під поняттям добра, 
любові, порядності. Вони 
досі залишаються для мене 
взірцем високої моралі. Все 
гарне, що в мені є, – це плід 
їхнього старання. У школі на-
вчалась на «відмінно», ба-
гато читала, цікавилась іс-
торією, любила малювати, 
займалась кількома видами 
спорту, тобто мала всі пере-
думови, щоб у подальшому 
стати успішною людиною. 
Але, як лише зараз розумію, 
не було найголовнішого, в 
чому полягає блаженство 
для кожної душі, – Божої на-
уки. Мої мама і тато були не-
віруючими і навіть на великі 
свята не ходили, як це ро-
били інші, в православний 
храм. А якщо в житті люди-
ни немає місця для Бога, то 
без Його охорони вона не за-
хищена і відкрита для ворога 
людських душ.

Коли в мене виникло ба-
жання спробувати наркотик, 
то я навіть не знала, що це 
пастка диявола. Не розу-
міла, що таке спокуса, гріх, 
плата за який – страждан-
ня і смерть. Тоді все здава-
лось захоплюючою тимча-
совою грою. Але реальність 
виявилась жахливою. У три-
надцятирічному віці я стала 
наркоманкою. Поки вчилась 
у школі, мені ще якось вда-

валось маскуватися – бать-
ки, вчителі, тренер ні про що 
не здогадувались. Та вже за 
кілька років наркотичної за-
лежності все стало байду-
жим, моє життя перетвори-
лось у суцільний кошмар. 
Те добре, що закладалось у 
мені, – мрії, бажання, досяг-
нення – було знівельоване. 
Сенсом мого існування став 
наркотик. Я жила ним і за-
ради нього. Це вже не було 
задоволення, як здавалось 
на початку. Мною постійно 
володіло почуття страху – 
страху перед «ломкою», ко-
ли залишаєшся без чергової 
«порції» і відчуваєш біль у 
кожній клітині свого тіла, ко-
ли здається, що просто роз-
падаєшся живцем. Цей стан 
жахіття гнав шукати дозу, 
кожного разу більшу і біль-
шу. Звісно, на те зілля по-
трібні гроші. Спочатку з до-

му виносила все, що можна 
продати. Згодом крала у лю-
дей. Обманювала, маніпу-
люючи всіма, хто був поряд, 
і чинила всяке неподобство. 

Так минуло десять ро-
ків. У двадцять три я почу-
валася безсилою, висна-
женою, хворою. Не була 
впевнена, що дотягну хоча 
б до двадцятип’ятиліття. Та 
більш за все мене турбував 
стан душі. Всередині таке 
відчуття, що замість серця – 
камінь, порожнеча. Особли-
во вражала переміна у став-
ленні до батьків. Прийшов 

час, коли я почала нехтувати 
тими, кого завжди поважала 
і які для мене були святими. 
Одного разу рідні, доведені 
моїми діями до відчаю, ска-
зали мені: «Краще б ти вже 
померла. Раз переплачемо і 
все». Від цих страшних слів 
я на мить ніби протверезі-
ла: сама не живу й іншим 
заважаю. Додало просвіт-
лення в мій розум ще одне. 
Пам’ятаю, тоді важко захво-
ріла мама. Я намагалась їй 
співчувати, але усвідомлю-
вала, що почуття жалю до 
неї не маю, стала, неначе 
бездушна оболонка, – жод-
них емоцій. Цей стан мене 

дуже налякав. Та не знала, 
до кого звернутися, з ким по-
ділитися переживаннями і 
хто взагалі може зрозуміти 
мене. Тоді вирішила, що в 
мене, мабуть, психічний роз-
лад. Боялася комусь про це 
розповідати, бо так, думала, 
можна і в психлікарню по-
трапити. Тепер я знаю, що 
то сатана через наркотик по-
ступово мене руйнував. В 
Біблії про це сказано: «Зло-
дій (диявол) тільки на те 
закрадається, щоб крас-
ти й убивати та нищити» 
(Євангелія від Івана 10:10). 

Я все частіше почала за-
мислюватися: невже життя 
ось так і скінчиться, по суті 
ще й не почавшись? Згаду-
вала світлі дитячі мрії, праг-
нення, сподівання. Нічого з 
того не досягла, земної кра-
си не відчула, долі не зустрі-
ла. Такі думки не давали ме-

ні спокою. Бажаючи щось 
змінити у своєму житті, не 
раз пробувала кинути коло-
тися. Та марно – сили волі 
вистачало лише на день-
два. І я змирилась з тим, що 
так мені судилося. Але, дя-
кую Богові, Він вважав по-
іншому. 

Одного разу віруючі за-
просили мою маму відвідати 

їхнє зібрання. Вона запропо-
нувала піти й мені. Там нас 
здивували радісні пісні, яки-
ми ті люди славили Бога, 
прості й доступні молитви. 
Та й промова священнослу-
жителя була не зовсім зро-
зумілою. Проте ми почули 
про реабілітаційні центри, 
де допомагають звільнитися 
від наркотичної залежнос-
ті. В один із таких я погоди-
лась поїхати, хоча й не ма-
ла ніякої надії на якісь зміни. 
У жіночому реабілітаційно-
му центрі м. Нововолинська 
вперше почула Благу Звіст-
ку про те, що ціною власного 
життя Ісус Христос подару-

вав мені спасіння. Правда, 
у мене виникало багато за-
перечень. Я все ще нама-
галась знайти якусь альтер-
нативу, пробувала пояснити 
Біблію з точки зору філосо-
фії. Так, ставлячи під сум-
нів істинність Божого Слова 
і відшукуючи в ньому невід-
повідність загальноприйня-
тим науковим твердженням, 
врешті-решт була змушена 
визнати Творця. Мої настав-
ники запропонували мені по-
просити Бога про допомогу, 
щоб ще більше перекона-
тись у тому, що Він насправ-
ді є і відповідає на молитви 
людей. Тоді якраз закінчи-
лось літо, наступали холоди, 
а я не мала теплого одягу. 
Передати з дому не вдава-
лось, бо жили ми за тисячу 
кілометрів від Нововолин-
ська. Прямого транспорту 
не було. Зі словами: «Бо-
же, якщо Ти чуєш мене і все 
можеш, то зроби так, щоб я 
отримала необхідні речі», – 
вперше звернулась до Бога. 
Це було ввечері, а вранці по-
стукали у двері. Коли їх від-

чинили, то побачили велику 
сумку з написом «Для Мари-
ни». Нікого з людей не було. 
Я не вірила своїм очам. Це 
було чудо. Звичайно, з ча-

сом ми дізналися, як те все 
відбулося. В ту ж мить для 
мене було головне, що Бог 
реально проявився у моє-
му житті. Переконалася, що 
Господь живий і діючий. Про-
те все ще не могла зрозумі-
ти, яке відношення мають 
мої гріхи до того, що відбу-
лося дві тисячі років тому на 
Голгофі. Своїми вчинками 
я завдаю шкоди лише собі, 
вважала я. У молитві так і 
казала Богові: вірю, що Ти є, 
але хіба від цього моє життя 
може змінитися? Якщо мені 
знову запропонують нарко-
тик, то я візьму його, бо це 
сильніше за мене, я просто 

ХОТІЛОСЬ

ВЕСЬ СВІТ
ОБІЙНЯТИ

не матиму сил відмовитися. 
Якось на недільному зі-

бранні лунали слова пісні: 
«То ж не цвяхи тримали на 
хресті, то ж не люди завдали 
страждань Тобі. То не цвяхи 
і не люди – то мій гріх. Хоч 
минуло вже відтоді стільки 
літ». У цю мить Бог дав ме-
ні збагнути серцем, що кож-
ний мій поганий вчинок, кож-
не скоєне нечестя – це гріх, 
який вбиває цвяхи у святі ру-
ки Христа. Я ніби пережива-
ла ті знущання, яких зазнав 
Він на хресті. І найгірше, що 
до Його смертельних мук 
призвели мої ганебні вчинки. 
З’явилося жагуче побуджен-
ня просити у Бога прощення. 
Сильно плачучи, повторила 
за пастором молитву пока-
яння. Щось дивне відбува-
лося всередині. Неймовірна 
радість наповнювала мене. 
Хотілось обійняти весь світ. 
Вийшла на вулицю і побачи-
ла прекрасне небо (кращого 
не бачила за все життя), хоч 
для інших воно було звичай-
ним, сірим і похмурим. На-
крапав дощ, віяв прохолод-
ний осінній вітер, листя з 
дерев майже опало і лежало 
на землі, руде й поблякле. 
Мені ж в усьому вимальову-
валася чудова гармонія, по-
дарована неперевершеним 

Творцем. І найважливіше в 
той момент – сильне бажан-
ня жити. А через декілька 
днів Господь хрестив мене 
Святим Духом.

З тих пір минуло дев’ять 
літ. Палке бажання служити 
Богу, що зародилось у мо-
єму серці в день покаяння, 
не маліє. З кожним днем все 
більше пізнаю Його мило-
сердя, прощення, любов до 
людей, прагну догодити Йо-
му, виконати Його волю. Так 
сталось, що Бог привернув 
моє серце до циганського 
народу. Вже шість років до-
помагаю у роботі фінської 
циганської місії «Світло і 
життя», яка спрямована на 
благовістя саме циганам. 
Працюю вчителем-волонте-
ром у християнському дитя-
чому таборі, який функціонує 
у Білорусі і щоліта збирає 
маленьких циган. Також бе-
ру участь у євангелізаційних 
проектах циганської церкви 
в селі Пироговка (Сумська 
область), мета яких – поши-
рювати Благу Звістку серед 
цього волелюбного народу. 
Крім того, редагую християн-
ську газету «Світло і життя». 
Попри таку зайнятість (адже 
маю ще й постійну роботу) 
навчаюсь у Львівській Бого-
словській Семінарії. Одне 
слово, Божа повнота.

Впевнено можу сказа-
ти, що справжнє життя, віч-
на любов і нескінченне 
блаженст во є тільки в Ісусі 
Христі. Лише Він – джерело 
живої води, яка здатна пере-
творити дику пустелю на кві-
тучий сад.

Марина СМИРНОВА,  
м.Шостка, Сумська обл.

Марина зі своїми підопічними в дитячому таборі
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Запрошуємо вас 
           на Богослужіння

Якось професор столично-
го університету на своїй лекції 
почав зі студентами розмову 
про Бога. Він і гадки не мав, 
що вона переросте в супереч-
ку. Та молоді люди охоче до-
лучились до дискусії.

– Чи є Бог творцем усього 
сущого? 

– Так, є! – сміливо відпо-
вів один зі студентів. 

– Тобто ви вважаєте, що 
Бог створив усе? – запитав 
професор з іронією. 

– Так, – повторив хлопець. 
– Якщо це так, значить, 

Він створив і зло. А відпо-
відно до загальновідомого 
принципу, який стверджує, 
що згідно з нашими справа-
ми і поведінкою можна ви-
значити, хто ми такі, робимо 
висновок, що Бог є зло, – за-
уважив впевнений у своєму 
висновку учений. 

Студент замовк, оскіль-
ки не міг знайти аргументів 
проти залізної логіки викла-
дача. Професор же, задово-
лений собою, продовжував:

– Наука твердить, що для 
пізнання світу людина має 
п’ять органів чуття. Скажи 
мені, синку, ти коли-небудь 
бачив Бога? 

– Ні, пане. 
– А голос його чув? 
– Ні, пане. 
– Можливо, ти коли-не-

будь відчував Бога на дотик? 
Чи пробував його на смак? А 
чи знаєш його на запах? 

– Боюся, що ні, пане. 
– Таким чином робимо ви-

сновок, що Бога немає. Ти 
можеш щось протиставити 
цьому?

– Ні, професоре. У мене є 
тільки віра.

– Саме так. Віра – це най-
більша проблема науки.

В той момент інший сту-
дент підняв руку:

– Чи можу я поставити 

вам запитання?
– Звичайно. 
– Професоре, як ви вва-

жаєте, холод існує? 
– Звісно, існує. Тут нічого 

сумніватись. Хіба тобі ніколи 
не було холодно? 

Студенти засміялися. 
– Насправді, пане профе-

соре, холоду не існує. Те, що 
ми вважаємо холодом, є від-
сутністю тепла. Відповідно 
до законів фізики, будь-яку 
живу істоту або фізичне ті-
ло можна дослідити за тим, 
якою кількістю енергії вони 
володіють і чи здатні переда-
вати її іншим тілам. При тем-
пературі абсолютного нуля 
(−273,15 градуса за Цельсі-
єм) матерія стає інертною і 
нездатною реагувати, тому 
що молекулярна діяльність 
в ній припиняється. Тобто, 
як бачимо, холоду не існує. 

Це слово придумали з ме-
тою передавати відчуття лю-
дини за відсутності тепла.

Після промовистої паузи 
юнак продовжив:

– Професоре, а чи існує 
темрява? 

– Звичайно, існує. Що ж 
таке ніч, якщо не темрява? 

– Ви знову помиляєтесь. 
Насправді темрява – це від-
сутність світла. Адже її роз-
сіює навіть найтонший про-
мінець. І дослідити можна 
лише світло, але не тем-
ряву. Міру чи будь-яку іншу 
властивість темряви визна-
чити неможливо. Як дізнати-
ся, наскільки темним є про-
стір? Ніяк. А от світло можна 
вивчати. Використовуючи 
оптичну призму Ньютона, 
спостерігають розщеплення 
білого світла в спектр кольо-
рів і навіть вимірюють до-

П р и т ч а

вжину хвиль кожного. Отже, 
темрява – це слово, яке лю-
дина використовує для опи-
су поняття, що означає від-
сутність світла. А смерть, як 
ви вважаєте, смерть існує?

– Звичайно. Є життя, і є 
смерть – зворотний бік. 

– І знову ви неправі, про-
фесоре. У вашій науковій 
теорії з’явилася серйозна 
тріщина. Смерть – це не зво-
ротний бік життя, а його від-
сутність. 

– До чого ви хилите, моло-
дий чоловіче? 

– Професоре, ви навчає-
те студентів, що люди пішли 
від мавпи. А ви спостерігали 
еволюцію власними очима? 

Професор заперечливо 
похитав головою. 

– Ніхто не бачив цьо-
го процесу, а значить, ви в 
більшій мірі священик, аніж 

Прокинувшись, Іван сів на ліжку. 
Голова йшла обертом. Він стиснув її 
руками, ніби сподіваючись втрима-
ти на місці. Через засмальцьоване 
вікно пробивалося сонячне промін-
ня. Іван наважився розплющити очі. 
Його враз засліпило яскраве світло.  
Він застогнав.

Його нудило. В горлі пересохло. 
Погляд натрапив на банку розсолу, 
що стояла на столі, заваленому вся-
ким непотребом. Зуби клацнули об 

скло. Тепла, мутно-зелена рідина 
потекла у шлунок, але полегшення 
не принесла. Іван витер рота і сум-
но подивився на розкидані порожні 
пляшки. «Треба йти до Надь ки», – 
подумав він.

Його сестра жила на іншому кінці 
вулиці. Відстань не більше кіломе-
тра, але в такому стані для Івана це 
було те саме, що пробігти марафон. 
Надь ка гнала і продавала самогон. 
Вряди-годи, хоча й зі скрипом, вона 
наливала йому чарчину для поправ-
ки. «Хоч би ніхто не зустрівся доро-
гою», – з такою думкою він вийшов на 
щербатий поріг. В нестямі наступив на 
сірого кота. Заверещавши, той чкур-
нув у бур’яни. Іванове серце шалено 
калатало. Все тіло вкрилося холод-
ним потом. Вилаявшись, він поплівся 
до похиленої хвіртки.

Крок за кроком наближався до 
мети. Йому здавалося, що це не він 
плентається, а порожня дорога про-
пливає під ногами та будинки з парка-
нами рухаються повз нього. Ось і кри-
ниця на півдорозі до Надьчиної хати. 
«О, ні! Тільки не це!» – угледів бабу 
Гальку, що тупцялася біля колодязя. 
Іван спробував сховатися за стовп, 
але не встиг. Бабця, лиш помітивши 
його, привітно поздоровкалася. Вона 
завжди вітається. До всіх. І щоразу 
всім посміхається. Іван буркнув щось 

невиразне у відповідь і, опустивши 
очі, пройшов мимо. А вона взяла від-
ро з водою, наповнене по вінця, і, пе-
ревалюючись з ноги на ногу, пошкан-
дибала до свого двору.

Іван ступив кілька кроків і став. 
Щось не давало йому йти далі. Озир-
нувся на стару. Зітхнувши, наздогнав 
її і мовчки забрав важке відро. Доніс 
до бабчиного двору й поставив біля 
прочиненої хвіртки. І так само мовч-
ки пішов геть.

– Дай тобі Боже здоров’я! – гукну-
ла вслід старенька. – Так ось поміг 
бабі. Щасти тобі, Ваню! Гарне в тебе 
серце, дитино...

Її слова капали цілющим бальза-
мом на змучену душу. А від останньої 
фрази, яку стара, згинаючись за від-
ром, мовила вже собі під ноги, Іван 
ніби зовсім очуняв. Він ще ніколи не 
чув такого. Хотілось аж обернутися: 
чи й справді це вона про нього? Та 

мовби боячись розм’якнути, лише 
рішучіше наддав ходи. І тут раптом 
помітив, що в ногах замість дрожі та 
в’ялості з’явилася сила. Вони вже не 
човгали, а несли його, мов на кри-
лах. І сонце тепер не засліплювало, 
а усміхалось лагідно, як баба Галька. 
Легкий вітерець приємно обвівав зве-
селіле лице. Бабині слова бриніли в 
серці тихою радістю. 

– Доброго ранку, Надюхо! – Іван 
усміхався сестрі усім своїм неголеним 
обличчям. Ще на підході до Надьчи-
ного двору він раптом згадав про її 
давнє нарікання на дірявий дах клу-
ні. – Давай показуй, що там з твоїм 
сараєм.

Надька дивилася на нього, як на 
навіженого...

Роман СКАРЖИНСЬКИЙ,  
м.Гребінка, Полтавська обл.
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вчений, – підвів підсумок 
студент.

Молодь зайшлася сміхом. 
Студент був налаштований 
рішуче і не вмовкав:

– А тепер скажіть, – звер-
нувся смільчак до однокурс-
ників, – є хто-небудь в цій 
аудиторії, хто бачив мозок 
професора? Мабуть, немає. 
Тоді, оперуючи логічними 
доказами, якими користу-
вався наш викладач, можна 
зробити висновок, що він у 
нього відсутній.

В аудиторії запанувала 
тиша. 

– Думаю, нам просто тре-
ба вірити, що кожна людина 
має мозок, навіть якщо він 
невидимий, – впевнено мо-
вив професор.

– О, так! Віра! Якраз вона 
є основною у стосунках між 
людиною і Богом. То скажіть, 
будь ласка, чи існує зло, про 
яке ви говорили? 

Професор уже не так 
впевнено відповів: 

– Ми бачимо його щодня. 
Воно проявляється в без-
душності, немилосердному 
ставленні одне до одного, 
насиллі над слабшими, без-
лічі жорстоких злочинів. 

– Але ж зло не існує само 
собою, – знову заперечив 
студент. – Подібно до того, 
як темрява і холод – це від-
сутність світла і тепла, зло 
проявляється там, де немає 
доброти, любові, милосер-
дя, тобто Бога. Зло – це ре-
зультат того, що оволодіває 
людиною, серце якої не від-
крилось для Творця. Отже, 
зло – це лише слово, яке ми 
використовуємо, щоб описа-
ти відсутність Бога. Не Бог 
створив зло. Він є любов. 

На це професор не відпо-
вів нічого. 

«Я погублю мудрість 
премудрих, а розум розум-
них відкину!» – обіцяє Все-
держитель у Своєму Слові.

УР ОК С ТУДЕНТА


