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У каждого человека свой путь и 

время прихода к Господу. Кто-то от-
кликается на Божий призыв уже в 
детстве, некоторые познают Исти-
ну в юности, а к иным Спасителю 
приходится стучаться всю жизнь, и 
только в старости человек откры-
вает свое сердце для Его любви. К 
сожалению, миллионы людей так и 
не слышат Христа или не отвечают 
на Его зов и, как следствие, после 
смерти оказываются в аду. Мне ис-
кренне жаль тех людей, которые 
уходят с земли, не пережив здесь 
встречи с любящим и добрым Гос-
подом. Обращаясь к мирянам, я 
много раз говорил и всегда буду по-
вторять: «Не дай Бог вам оказаться 
перед святым и праведным Богом, 
не имея в себе Его любви, не пере-
жив Его прощения, не простив дру-
гих». Такой человек прожил жизнь 
напрасно, впустую.

Тридцать три года назад я уми-
рал от двухсторонней пневмонии, 
но был сверхъестественно исце-
лен Богом. Не знаю, каким обра-
зом тогда я оказался перед Ним, 
зато отчетливо помню все, что при 
этом чувствовал. Внезапно ощутив 
на себе чей-то любящий взгляд, я 
сразу понял, что это Сам Бог смо-
трит на меня. Преданность, до-
брожелательность, благосклон-

ность так и лились от Него, хотя в 
Его ласковом взоре ощущалась и 
какая-то необъяснимая грусть. В 
тот момент четко осознал, что Он 
всегда любил меня, а я не знал Его 
и даже, как многие люди, думал, 
что Бога нет. Мне стало стыдно и 
страшно, ведь вся моя предыду-
щая жизнь теперь оказалась бес-
смысленной. В те короткие минуты 
наполнился я реальным ощущени-
ем того, что жить по-настоящему – 
это жить для Бога, служа людям. 
Его любящий взгляд вселял в ме-
ня надежду и давал уверенность. 
Впервые я смело обратился к Со-
здателю: «Бог, если это возможно, 
прости меня, пожалуйста». В то же 
мгновение ощутил всем сердцем, 
что Он меня прощает. Как учитель 
со школьной доски стирает непра-
вильное решение задачи, так Го-
сподь удалил все нехорошее из 
моей жизни. Тогда, встретившись 

с благим и милостивым Богом, я 
родился свыше и обрел Небесно-
го Отца. Это главное чудо в моей 
жизни. Его ничем не затмить, хо-
тя за прошедшие с той поры го-
ды я видел много удивительного и 
сверхъестественного. 

Дорогой читатель, если ты в 
своей жизни еще не пережил встре-
чи с Богом, то не медли. Никто из 
нас, смертных, не знает, сколько 
будет жить на земле. Поторопись, 
ведь впереди – вечность. Сегод-
ня день спасения. Обратись к Не-
бесному Отцу в молитве покаяния. 
Он за тебя и меня отдал в жертву 
Своего Единственного Возлюблен-
ного Сына Иисуса Христа. Отдал 
на позорную и жестокую смерть на 
кресте для того, чтобы ты и я были 
спасены и искуплены от вечных му-
чений в аду. Осознавая свое несо-
вершенство, ошибки, грехи, но веря 
в Божью всепрощающую любовь, 
поговори с Ним прямо сейчас: 

«Небесный Отец, я прихожу к Тебе с верой и надеж
дой. Благодарю за Твою любовь, за то, что Ты отдал за 
мои грехи на Голгофский крест Своего Сына, и прошу: 
прости меня. Иисус Христос, войди в мое сердце, будь 
моим Господом и Спасителем. Наполни меня Свя
тым Духом. Открой мне ум к разумению Писания. 
Веди меня по земной жизни, как добрый Отец. 
Благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня, прос
тил мои грехи и что отныне я Твое дитя. Аминь.»

Ось людина. Жива. Вона 
щаслива, радісна, перепо-
внена емоціями, енергією, 
життєвою силою. Вона ва-
бить, викликає інтерес, захо-
плення, співчуття.

Та ось... смерть накладає 
вето, і все моментально змі-
нюється. Уявімо коробочку, з 
якої щойно дістали витонче-
ний, з платини, з діамантами, 
швейцарської якості годинник. 
Поки в ній був високоточний 
шедевр, що показував час, 
вона володіла значимістю. 
Але як тільки годинник зайняв 
своє місце, для якого він і при-
значався, – на руці, то ця ви-
шукана коробочка з золотим 
тисненням, мереживними ві-
зерунками, з елегантним вен-
зелем знаменитого майстра 
стала всього лише марною 
річчю. Таким же, без будь-якої 
цінності, стає тіло, що його по-
кидає душа, – порожньою обо-
лонкою, непотрібною упаков-
кою. З нього йде дихання, і 
воно перетворюється на прах.

Благо, що навіть тут є зво-
ротний бік медалі: смерть не 
як кінець існування, а як двері 
в небеса, проміжний етап, пе-
рехід від тимчасового стану 
буття до вічності. Адже сенс 

ГЛАВНОЕ ЧУДО

земного життя полягає якраз 
у тому, щоб потрапити на 
небо. Та щоб це відбулося, 
людині потрібно особисто 
зустрітися з Ісусом і народи-
тися згори, від Святого Духа. 
А потім щоденно піклуватись 
про спасіння своєї душі.

Ми багато про що турбує-
мось, зазвичай прагнучи ви-
рішити насамперед нагальні 
щоденні проблеми. Головне, 
думаємо, матеріальне за-
безпечення, тож не шкоду-
ємо часу для роботи чи біз-
несу. Адже щоб утримувати 
сім’ю, потрібно заробляти 
гроші, тому багато хто з ран-
нього ранку до пізнього ве-
чора працює. Відпочинок на 
вихідні після напруженого 
робочого тижня теж здаєть-
ся природним. А ще необхід-
но приділити час батькам, 
дітям, чоловікові, друзям. 
Не менш важливо спати хо-
ча б вісім годин на добу, їс-
ти тричі в день, доглядати 
за своєю зовнішністю. В та-
кій круговерті коли ще й про 
душу дбати?! До того ж вона 
не тіло, огріхи на якому всім 
помітні, і не шлунок, що від 
голоду смокче. Так і стаєть-
ся, що максимум своєї уваги 

приділяємо скороминущому. 
Але цінність – не воно. 

“Яка ж користь людині, 
що здобуде ввесь світ, але 
душу свою занапастить?” – 
перестерігає Господь Своїх 
учнів. Можна докладати ба-
гато зусиль і догоджати всім: 
бути добрим сином, турбо-
тливим чоловіком і батьком, 
посадити не одне дерево, по-
будувати розкішний особняк, 
народити синів і навіть для 
всіх них купити по гарній ма-
шині, але з цього всього “що 
дасть людина взамін за ду-
шу свою?” – запитує Христос 
послідовників. Даремно така 
людина жила, адже ми нагі 

прийшли на землю, нагі з неї 
і підемо.

Розповідаючи перед де-
сятитисячним натовпом лю-
дей притчу про багача, який 
сподівається задовільнити 
душу земними гараздами і 
забезпеченням добробуту, 
Ісус стверджує: “Життя чо-
ловіка не залежить від до-
статку маєтку його”. Цьо-
го багатія, що зібрав велике 
майно і, радіючи з того, каже 
своїй душі: “Душе, маєш ба-
гато добра, на багато років 
складеного. Спочивай, їж та 
пий і веселися!”, – Бог нази-
ває нерозумним: “Нерозум-
ний, ночі цієї ось душу твою 

зажадають від тебе, і кому 
позостанеться те, що ти 
був наготовив?” В насолоді 
матеріальними речами душа 
не знайде радість і спокій, а 
тим більше – вічність.

Лише Божий дотик звіль-
няє душу з полону гріха та 
лещат відчаю, дає втіху і за-
доволення. Земний рай для 
душі – Святе Письмо, ковток 
джерельної води для спраг-
лого в пустелі. Лише воно збу-
довує дух людини і оновлює її 
душу. Написано, що для лю-
дей Боже Слово – це водяна 
баня. Занурення в таку купіль 
неодмінно зробить цілющу 
дію: прогріє, відпарить, очис-
тить і освятить душу. Слово з 
Біб лії - живе і дієве, воно з фі-
лігранною точністю проводить 
необхідні духовні операції, 
видаляє пухлини, заліковує 
рани. Серце, що перебуває 
в роздумах над Словом, на-
повнюється умиротворен-
ням, добротою і співчуттям до 
ближнього, шануванням Бога і 
любов'ю до Нього. Такого успі-
ху наші душі можуть досягти 
завдяки животворному, благо-
датному Святому Духу, який 
відкриває для нас прекрасні, 
дорогоцінні скарби небес.

З найкращими побажаннями, 
Алла ГАНДЗЮК

ВІЧНЕ 

І ТИМЧАСОВЕ

У ВИРІЙ
Срібні струни натягує осінь,
Тужить скрипка дерев золотих.
Скільки раз ще вона заголосить
Нам лелечим плачем з висоти?
Над землею цей клин журавлиний –
Як смичок у руці Скрипаля...
Може, це нам «безвинні» провини
Про спокуту голосять здаля?
Охолонуть покинуті гнізда... 
Ці тернові вінки на стовпах
Чи не вчать нас молитися слізно
Про нелегкий до вирію шлях?
Й нас позве-бо незвіданий вирій,
Хтось затужить над нашим гніздом...  
Слід сльози на відкритій Псалтирі
Вкриє Ангел незримим крилом.

                         Семен МИХАСЬ, м.Харків
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Притча

Патриарх Киевский и всея Ру-
си-Украины Филарет написал в 
своем заявлении, размещенном 
на официальном веб-сайте УПЦ 
КП «http://cerkva.info», что «один из 
правителей мира сего подпал под 
действие сатаны». Этого лидера свя-
щеннослужитель сравнил с брато-
убийцей Каином, поскольку уверен, 
что на нем лежит ответственность за 
многочисленные человеческие жер-
твы. «Именно по его воле средства 
массовой информации возглавляе-
мой им страны днем и ночью на мно-
гих языках мира распространяют ци-
ничную ложь об Украине, именно он 
организует и посылает в нашу стра-
ну убийц-наемников». Филарет пу-
блично призвал этого правителя, его 
приспешников одуматься, прекра-
тить сеять зло и раскаяться. «В его 
воле и власти – немедленно остано-
вить смерть и кровопролитие, но он 
остается глухим к этим призывам, 
ради гордыни своей продолжая ум-

ножать зло», – убежден патриарх.
Анализ недалекого прошло-

го показывает, что Адольф Гитлер 
был одержим сатаною. Его мани-
акальное стремление уничтожить 
всех евреев, цыган, славян и дру-
гих, по его мнению, «недочелове-
ков», чтобы утвердить «тысяче-
летний рейх» для арийской нации, 
свидетельствуют о демоническом 
источнике злобного коварства фю-
рера. Что предприняли сами немцы 
и другие европейские народы, что-
бы не допустить распространения 
фашизма на континенте? Доста-
точно посмотреть кинохронику Вто-
рой мировой войны, чтобы увидеть 
всеобщее одобрение народными 
массами действий вождя. Одурма-
нивание происходило на фоне лжи-
вой геббельсовской пропаганды. 
Отдельные одинокие голоса «про-
тив» заглушались, и граждане, ос-
меливавшиеся критиковать режим, 
безжалостно уничтожались. Пастор 

одной из протестантских церквей 
Германии с прискорбием сказал: 
«Когда Гитлер начал преследова-
ние евреев, мы не поднялись на их 
защиту, ведь мы не были евреями. 
Когда началось преследование ка-
толиков, мы тоже промолчали, ведь 
мы не были католиками. Когда че-
рез малое время начались гонения 
на протестантов, защитить нас бы-
ло уже некому». Более пятидесяти 
миллионов погибших – страшный 
итог кровавых событий Второй ми-
ровой войны. 

Размышляя над уроками исто-
рии, можно почерпнуть много на-
зидательного. Освежим в памяти, 
например, события в Ниневии, про-
изошедшие в древние времена (вто-
рая половина VIII столетия до Рож-
дества Христова) и описанные в 
Библии, в книге пророка Ионы. Ве-
лики были злодеяния жителей Нине-
вии, столицы Ассирийской империи, 
которая располагалась в долине ре-
ки Евфрат на севере современного 
Ирака. Этому могущественному го-
роду грозило большое бедствие за 
то, что его жители в неимоверно же-
стоких войнах разбогатели на награ-
бленном у других народов. Но Бог 
сжалился над людьми и послал в 
это «логовище львов» пророка Иону 
с известием: «Еще сорок дней, и Ни-
невия будет разрушена». Изо дня 
в день Иона обходил город, провоз-
глашая на улицах и площадях Бо-
жье послание. Ниневитяне повери-
ли, что он говорит не от себя, но от 
имени Бога Вседержителя. Поэтому 
весь народ единодушно, от мала до 
велика, объявил пост. Люди умоля-
ли Бога о помиловании. Даже царь 
со своими вельможами снял с себя 
царское облачение, оделся во вре-
тище и сел в пепел, распорядив-
шись, чтобы каждый его подданный 
отвратился от злых путей своих и от 
насилия рук своих. Написано, что 
увидел Бог смирение и раскаяние 
народа Ниневии и пожалел о бедст-
вии, о котором сказал, что наведет 
на них, и не навел. 

В XV веке нашей эры в Богемии 
(современная Чехия) произошло со-
бытие, также очень напоминающее 
то, что происходит сегодня на вос-
токе Украины. Божий пророк и ре-
форматор Ян Гус, ректор Пражского 
университета, был сожжен на костре 
инквизиции за то, что призывал к ре-
формации церкви и возврату к биб-
лейским истинам. Папа Римский, 

Уроки історі ї

Давним-давно жив святий старець, який бага-
то молився. Від безлічі людських гріхів йому було 
гірко. І думав він: чому так стається, що люди ніби 
й до церкви ходять, і Богові моляться, а гріхів не 
зменшується? «Господи, – міркував він, – невже 
Ти не чуєш наших молитов? Адже люди просять, 
щоб їм менше грішити, але ніяк не виходить. Не-
вже їх молитва марна?» Якось в таких невеселих 
роздумах він задрімав. І бачить старець Ангела, 
що начебто обійняв його крилом і підняв високо-
високо над землею. Чим вище вони злітали, тим 
менше чули звуків з землі. Затихли розмови, пісні, 
крики, шум суєтного життя – ніяких людських го-
лосів. Лише зрідка, як мелодія далекої лютні, до-
літав ніжний наспів. «Що це?» – запитав старець. 
«Це молитви святих, – відповів Ангел, – тільки во-
ни долинають сюди». «Але чому так слабко зву-
чать? Чому їх так мало? Адже весь народ молить-
ся у храмі». Ангел глянув на нього, і його обличчя 
стало сумним: «Хочеш знати?.. Дивися».

Далеко внизу світився безліччю мерехтливих 
вогників величавий собор. Дивно, але старець ба-
чив усе, що діялось усередині. Там було багато 
людей. На правому криласі вишикувався чималий 
хор. Біля вівтаря стояв диякон. Тривала служба. 
Яка саме – незрозуміло, бо нічого не було чути. 
На лівому криласі дячок щось читав, швидко пере-
бираючи губами, але слова до нас не долітали. Аж 
ось на амвон поважно вийшов священик, плавним 
жестом поправив пишне волосся, одягнув окуля-
ри, широко розкрив рота і – ні звуку. Регент почав 
роздавати ноти. Хор готувався співати. «Вже хор, 

напевно, почую», – подумав старець. Регент стук-
нув камертоном по коліну, приклав його до вуха, 
підняв руки і дав знак починати. Але, як і раніше, 
панувала тиша. Дивитися було дивно: диригент 
махав руками, притупував ногою, баси червоніли 
від натуги, тенори витягувалися, високо підніма-
ючи голови, роти у всіх були відкриті, але співу не 
було. «Що ж це таке?» – здивувався старець. Він 
перевів очі на тих, що моляться. Їх було багато, 
різного віку і стану: чоловіки і жінки, люди похило-
го віку і діти, купці й прості селяни. Всі вони хрес-
тилися, кланялися, щось шепотіли, але нічого не 
було чутно. Церква була, мовби німа.

«Чому так?» – запитав старець. «Опустімо-
ся, ти побачиш і зрозумієш», – відповів Ангел. За 
мить вони опинилися у храмі. 
Гарно одягнена жінка стояла 
попереду і, здавалося, щиро 
молилася. Ангел наблизився 
до неї і злегка зачепив кри-
лом. Раптом старець побачив 
її серце та зрозумів її думки. 
«Ох, ця осоружна поштмей-
стерка! – думала вона. – Знов 
у новому капелюсі! Чоловік – 
п’яниця, діти – обідранці, а во-
на фасонить!..»

Поруч стояв купець у до-
бротній суконній чумарці й за-
думливо дивився на свяще-
ника. Ангел торкнувся його 

ДОСЯГНУТИ НЕБЕС

ДО ВЕЛИКА
ОТ МАЛА

грудей, і перед старцем відкрилися думки купця: 
«От лихо! Продешевив. Товару такого тепер так 
не купиш! Не інакше, як тисячу втратив, а може, 
й півтори».

Далі помітили хлопця. Він майже не молився, а 
весь час дивився наліво, де стояли жінки, черво-
нів і переминався з ноги на ногу. Ангел доторкнув-
ся до нього, і старець прочитав у його серці: «Ну 
й гарна дівчина! Якби дружину таку! Піде чи ні?»

Серця багатьох просвітив Ангел, і у всіх були 
подібні думки – порожні, житейські. Всі стояли пе-
ред Богом, але про Бога не думали. Тільки вдава-
ли, що молилися. «Тепер ти розумієш? – запитав 
Ангел. – Такі молитви до нас не доходять. Тому й 
здається, що всі вони німі».

У цю хвилину почувся ди-
тячий боязкий, проте виразний 
голосок: «Господи! Ти благий і 
милостивий. Врятуй, помилуй, 
зціли мою бідолашну маму!..» 
Старець побачив, що в куточку, 
притиснувшись до стіни, стояв 
на колінах хлопчик років семи. 
Він тихо плакав і молився за 
свою хвору матусю. Ангел до-
тикнувся до його грудей, і ста-
рець відчув дитячу душу, на-
повнену скорботою і любов’ю. 
Він зрозумів, що лише щирі мо-
литви досягають небес і відгу-
куються у Божому серці.

чтобы поработить, разграбить Че-
хию и уничтожить всякое наследие 
Гуса, отправил туда большое войс-
ко. Когда последователи сожжен-
ного реформатора узнали об этом, 
был объявлен всеобщий трехднев-
ный пост, в котором участвовал весь 
народ, включая малых детей. Чехи 
понимали, что не смогут защитить 
себя оружием, ведь у них не было 
даже регулярной армии. Остава-
лось наде яться на Божью помощь. 
В смирении и надежде они взывали 
к Господу, прося защиты. Бог услы-
шал эту молитву, и произошло чудо. 
Когда гуситы, вышедшие навстре-
чу завоевателям, подошли к месту 
предполагаемого сражения, они уви-
дели поле, усеянное трупами своих 
врагов. Оказалось, что среди армии 
захватчиков, состоявшей из фран-
цузских, немецких, итальянских ры-
царей, произошла распря. Они нача-
ли делить шкуру неубитого медведя: 
заспорили, чья будет Чехия после 
того, как ее разграбят, а жителей 
уничтожат. В запале спора убивая 
друг друга, многие из них полегли 
на поле битвы, не дойдя до Чехии, 
а уцелевшая часть войска разбежа-
лась. Как видим, Бог защитил ма-
ленький народ, который смирился и 
призвал имя Господа Иисуса Христа.

История с чудесным спасением 
Чехии от громадной армии завое-
вателей, а также помилование Ни-
невии вселяет надежду в сердца 
украинцев. В условиях, когда из-
за имперских замашек «старшего 
брата» над нашей страной навис-
ла угро за полномасштабной вой-
ны, нам самое время обратиться к 
Господу: объявить национальный 
пост, смириться перед Ним, просить 
прощения за свои когда-либо совер-
шенные беззакония, молиться о му-
дрости и Божьем страхе для власть 
имущих всех уровней, о защите от 
вражеского нашествия и всякого ро-
да зла. И тогда сбудется для Укра-
ины Слово, написанное во второй 
книге Паралипоменон 7:14: «И сми-
рится народ, который именуется 
именем Моим, и будут молиться, и 
взыщут лица Моего, и обратятся 
от худых путей своих, то Я услы-
шу с неба, и прощу грехи их, и ис-
целю землю их». Спасение от Бога – 
лучшее, что может быть.

Татьяна БАКИЦКАЯ,
г.Новоднестровск
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

Коли мені було років чотирнад-
цять, ми всією сім’єю (тато, мама й 
два моїх молодших брати) влітку по-
дорожували на машині до Прибал-
тики. Батько деякий час там пра-
цював, і ми поїхали в гості до його 
товаришів. Мандрівка була трива-
лою (десь близько місяця), насиче-
ною враженнями від цікавих музеїв, 
визначних місць (відвідали навіть 
Хатинь, оскільки їхали туди через Бі-
лорусію), прогулянками по столич-
них містах незвичного, майже захід-
ного, типу (Рига, Вільнюс, Таллінн). 
Яскравими враженнями тоді напо-
внилися через край. Та через при-
зму минулих літ все те згадується 
розпливчасто.

А от картина і особливо душев-
не зворушення від пережитого на 
всього лиш черговій ночівлі, десь 
на краю придорожного білоруського 
лісу з хмарами комарні й заростя-
ми папоротників, до цих пір відгуку-
ється в серці тривогою. Ніби то було 
вчора...

Енний день нашої подорожі підій-
шов до закінчення, тому ми зупини-
лися на ніч. На галявині розстелили 
покривало, виклали їжу. Під час ве-
чері мама з татом почали дорікати 
одне одному. Не пригадую, за що, 

але добре пам’ятаю, що від їхньої 
недружелюбної словесної перепал-
ки я засмутилась. Вечоріло, та було 
ще зовсім світло. Лягати спати так 

зарання не хотілось, і я вирішила по-
блукати десь поблизу, розвіяти сму-
ток (в дитинстві любила прогулянки 
на природі).

Дуже швидко я наткнулася на за-
лізничну колію. Вона проходила по 
високому, метрів зо п’ять, насипу 
зовсім поруч із місцем нашої ночів-
лі. Схил до неї був положистий, лег-
кодоступний, порослий зеленою со-
ковитою травою. Я й незчулася, як 
уже йшла по колії. Старанно, майже 
карбуючи крок, докладала зусиль, 
щоб не наступати на гальку, а лише 
на шпали. Повністю поринула в те 
заняття… 

Зараз, через багато років, аналі-
зуючи той свій стан якоїсь абсолют-
ної відстороненості чи навіть відсут-
ності, думаю, що така зосереджена 
монотонна ходьба по рейках надто 
захопила мене, цілком заглибила 
в себе, відвернувши мою увагу від 
того, що відбувалося навколо. Са-
ме тому, мабуть, я зовсім не чула 
протяжного, надривного гудка поїз-
да. Вір ніше, моментами десь ззовні 
до мого вуха пробивався настирний 
звук якоїсь сирени, але я не усвідом-
лювала, що це сигналять мені. Коли 
ж несамовите виття все-таки проник-
ло в мій мозок, я різко повернула го-

Народився я і зростав у 
звичайній християнській 
сім’ї. З дитинства батьки 
прищеплювали мені любов 
до Бога, людей, молитви, 
церкви. Щонеділі і на релі-
гійні свята всією родиною 
ходили до Божого храму. 
Навіть коли подорослішав 
і вже навчався у школі, не 
перестав відвідувати бого-
служіння. На анкетні запи-
тання про віру в Бога я за-
вжди відповідав ствердно. 
За таку відверту і нехарак-
терну для дітей радянських 
часів позицію вчителі пере-
дрікали мені непривабливу 
перспективу. Вони погро-
жували зробити так, щоб я 
не зміг вступити до інсти-
туту і назавжди залишив-
ся в селі – «крутити волам 
хвости». Я ж мріяв про ви-
щу освіту, адже з навчанням 
у мене було все гаразд.

Десь у п’ятнадцятиріч
ному віці мені приснивcя 

дивний сон: у невідомому 
місці стою перед великим 
будинком і уважно розгля-
даю його. Потім заходжу 
всередину, йду коридо-
ром. Поруч зі мною – юна-
ки, одягнені в чорні сута-
ни. Піднімаємося сходами 
і опиняємось у величному 
храмі. Там стаємо учасни-
ками літургійної відправи. 
Опісля, коли всі попряму-
вали до своїх кімнат, в ко-
ридорі з’явилися молоді ді-
вчата в довгих сукнях. Сон 
видався мені особливим, 
тому запам’ятався, хоч я 
зовсім не розумів його зна-
чення і не здогадувався, про 
що він віщував.

У десятому класі у мене 
поступово почало визрівати 
бажання навчатися в духо-
вній семінарії. Та не знав, де 
є такий навчальний заклад 
і як до нього вступити. То-
му попросив маму розпита-
ти про все у місцевого свя-

щеника. Той сказав, що це 
можливо лише після служ-
би в армії, бо якщо вступити 
одразу по закінченню шко-
ли, то все одно призвуть і 
там з майбутнього батюшки 
будуть знущатися, переви-
ховувати.

Так моя мрія про семі-
нарію здійснилась не скоро. 
Відслуживши, я вступив на 
нульовий курс ІваноФран-
ківського медінституту, 
оскільки цього бажали мої 
рідні. Такий підготовчий рік 
навчання давав можливість 
стати студентом цього вишу. 
Там мені надали гуртожиток 
і призначили стипендію. По-
чав учитись. Якось випад-
ково познайомився з дуже 
цікавою людиною – свяще-
ником. Від нього довідався 
про все, що хотів знати від-
носно вступних іспитів і на-
вчання в духовній семінарії. 
Він із захопленням розпо-
відав про богословські і фі-

лософські предмети, викла-
дачів, бібліотеку. Правда, до 
вступу не заохочував. Пізні-
ше, коли я сам уже став свя-
щеником, він розповів, що 
боявся, аби це не була пере-
вірка органами державної 
безпеки, які б звинуватили 
його в агітації до навчання 
в духовному закладі. З того 
часу думка про вступ до се-
мінарії мене не покидала. В 
іншого священика дістав бо-
гословську літературу, і вона 
мене дуже захопила.

Момент істини настав по 
закінченню першого семе-
стру, під час зимових кані-
кул. Я сказав мамі, що більше 
не хочу мучити себе наукою, 
яка мені не до душі. «А що 
будеш робити далі?» – запи-
тала вона. «Давайте випро-
буємо долю, – запропону-

вав матері. – Я напишу певні 
знаки на картках, ми помо-
лимось, i ви самі виберете 
одну з них. Яка випаде, там 
і буду вчитися». Мама по-
годилася. Вирізавши чоти-
ри однакові картки, зробив 
олівцем позначки: хрест – 
семінарія, змія – медінсти-
тут, книжка – педінститут, 
четверта – чиста, означала 
інші інститути. Мама, сестра 

ДОПОМОГА АНГЕЛІВ лову, і... прямо на мене в кількох ме-
трах на всіх парах мчав поїзд.

У ту ж мить ніби якась надзви-
чайна сила, підхопивши мене, про-
сто знесла з тих рейок. Від металу 
жахнуло гарячим повітрям. Воно ще 
більше штовхнуло мене в спину – до-
долу. Летіла з того схилу, ноги ледь 
торкались землі. А потяг невпинним 
монстром нісся повз мене. 

Сказати, що я тремтіла, – то нічо-
го не сказати. Я не могла дихати. Від 
пережитого жаху у мене, здається, 
зупинилось серце. Через секунди бу-
ло б уже пізно... Це надто страшно.

В народі кажуть: життя прожити – 
не поле перейти. Тобто не просто. І 
скільки разів протягом земної подо-
рожі Бог рятує людину від смерті, ніх-
то того не знає. Ми можемо навіть не 
підозрювати, що були за крок від по-
гибелі, або не усвідомлювати реаль-
ної допомоги Ангелів чи Божого Духу. 
Та якби не повсякчасна надприродна 
підтримка, охорона, Його покров, то 
хто би устояв? Яке то благо, що Бог – 
всюдисущий, скрізь присутній, Він не 
спить, не дрімає, ніколи не запізню-
ється і завжди підкріплює нас у на-
ших немочах. Дякую, що в ту страш-
ну хвилину Вседержитель був поруч, 
бачив те нетямуще дитя, що несвідо-
мо наразило себе на небезпеку і са-
мотужки вже не могло справитись, 
допоміг і зберіг мені життя.

Ганна ОСИПЧУК, м.Коломия

і я, ставши на коліна, три-
чі проказали «Отче наш». 
Скрутивши картки, опустив 
у чашку, добре перемішав і 
висипав на стіл. Робив так 
тричі, і кожного разу мама 
брала картку з хрестиком. 
Диво! Ми визнали в цьому 
знак Божого провидіння – 
служити Йому. Вибір було 
зроблено остаточно.

Вперше я побував у Ле-
нінграді, коли приїхав зда-
вати документи для вступу. 
Перед будинком семінарії 
зумівся: миттєво пригадав-
ся той сон з дитинства – бу-
динок точнісінько такий, як 
наснився, і коридори, і храм. 
Правда, дівчат не було. Ли-
ше після двох років навчан-
ня при семінарії відкрили 
регентське відділення, на 
якому готували керівників 

церковного хору і прийма-
ли туди дівчат. Так що Гос-
подь через сон провістив 
місце мого навчання аж до 
дрібниць. А потім дивним 
чином спрямував на доро-
гу здійснення Його покли-
кання у моєму житті. Дякую 
Вседержителю за скеруван-
ня, мудрість і любов.

Священик МИХАЙЛО,  
ІваноФранківська обл.

БОЖЕ ПРОВИДIННЯ
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Запрошуємо 
          на Богослужіння

Євангельська історія життя і смер-
ті Івана Хрестителя відома багатьом 
людям. У релігійному календарі є на-
віть дата, коли вшановується пам’ять 
про трагічну кончину пророка – День 
Усікновіння голови Івана Хрестите-
ля. Та мало хто знає, що описана в 
Біблії подія мала своє продовження, 
або драматичну розв’язку. Історичну 
достовірність легенди, яка дійшла до 
нас з тих часів, стверджувати, звісно, 
не берусь. Проте безперечно, що вона 
доволі яскраво ілюструє слова з Пи-
сання: «Не мстіться самі, улюблені, 
але давайте місце гніву Божому, бо 
написано: «Мені помста належить, 
Я воздам», – говорить Господь» (По-
слання до Римлян 12:19). 

Сьогодні, коли наші серця напо-
внюються болем від кривавих подій, 
що відбуваються у нашій країні, і за-
кипають бажанням помсти, вищезга-
дана апостольська настанова і леген-
да, яку розповідають деякі церковні 
джерела, нагадують нам про Всевиш-
нього Суддю, від очей Якого ніхто не 
може сховатися, і про те, що всякий 
злочин рано чи пізно наздоганяє са-
мого злочинця.

Іродіада (внучка царя Ірода Ве-
ликого) мала шлюб зі своїм дядьком 
Пилипом (одним із трьох синів Іро-
да Великого), та коли зустріла більш 
успішного брата Ірода Антипу, зача-
рувала його і, покинувши свого чоло-
віка, перейшла жити до закоханого в 
неї Антипу, який задля цього прогнав 
свою дружину. Іван Хреститель без-
боязно викривав Ірода в гріху, адже 
той за життя свого рідного брата Пи-
липа беззаконно жив з його дружиною 
Іродіадою, яка через це лютувала й, 
озлобившись на пророка, просила 
чоловіка вбити його. Щоб догодити 
дружині, властитель кинув Івана до 
в’язниці. Та Іродіада не вдовольнила-
ся цим і чекала слушного моменту та-
ки добитися страти праведника. 

Настав день народження Ірода. З 
цієї нагоди він влаштував гучний бан-
кет. Донька Іродіади (від першого чо-
ловіка Пилипа) Саломія на догоду ві-
тчиму перед вельможними гостями 
станцювала пристрасний танець. По-
жираючи сп’янілими очима гнучку по-
стать красуні, учасники святкування 
були в захваті. Розчулений цар в наго-
роду пообіцяв юній танцівниці віддати 
все, що вона тільки попросить. Дівчина 
розгубилася і підійшла за підказкою до 
своєї матері. Та порадила просити го-
лову ув’язненого Івана, бо вже не могла 
терпіти пророка, який «колов очі», ви-
криваючи її перелюб з Іродом. І Сало-
мія передала Іродові побажання мате-
рі як своє. За кілька хвилин знатні гості 
смакували ще й «гострим десертом»: 
хто із подивом, а хто й із захоплен-
ням спостерігали, як розполум’яніла 
від танцю й гордощів танцівниця пере-
можно вносить на срібній таці свою на-
городу – щойно відтяту голову проро-
ка. Чи могла дівчина тоді думати, що 
несе на блюді не винагороду, а присуд 
власному життю?

Іродіада, звісно, мріяла про вигід-
ну партію для Саломії. Тоді зазвичай 
заможні іудеї, щоб не розпорошува-
лися родинні володіння, пов’язували 
шлюбні узи зі своїми непрямими ро-
дичами. Іродіада була, мабуть, не 
проти побувати у шлюбі ще й з третім 
сином Ірода Великого, котрого також 

звали Пилипом. При розподілі цар-
ства після смерті батька він успадку-
вав землі і став правителем чотирьох 
областей. 

От за цього свого дядька, якого 
сама вже не могла зашлюбити, Іро-
діада небавом після того знамени-
того смертельного танцю доньки і 
видала її заміж. Історики свідчать, 
що Пилип був найкращим правите-
лем з усього Іродового роду – гуман-
ним, справедливим і турботливим 
щодо своїх підданих. Його правлін-
ня було довгим і мирним. Одна тіль-
ки біда: Пилип не мав спадкоємця. 
Виникає закономірне питання: а що 
ж його красуня дружина? Чому вона 
не народила синів такому доброму 
й успішному володарю?

Саломія мала неабияку при-
страсть не лише до танців, а й до по-
дорожей. Її любов до мандрів не при-
гасило навіть одруження: вийшовши 
заміж, вона не зрадила своєму захо-
пленню. Одного разу Саломія відпра-
вилася у далеку подорож північно-за-
хідними околицями Римської імперії. 
Там уже похолодало, і поважна ман-
дрівниця зіштовхнулася з неперед-
баченими труднощами. Якось вона 
під’їхала зі своїм почтом до замерз-
лої ріки. Лід був ще надто крихким і 
ненадійним, щоб виїжджати на ньо-
го кіньми. Свита, яка супроводжува-
ла молоду вельможну панну, всіляко 
відмовляла її від ризикованої пере-
прави, але вперта й свавільна жінка 
не прислухалася до тих застережень. 
Самовпевнена й горда, вона без ва-
гань направила коня на лід. Крига під 
копитами проломилася – і вершни-
ця опинилася в крижаній воді. Пере-
лякані слуги кинулися до ополонки і 
ледве встигли схопити свою пані за 
коси, однак, потягнувши, з жахом по-
бачили, що… в їхніх руках виявила-
ся лише сама голова. Гостра крижи-
на ножем пройшлася по тонкій шиї 
красуні... Тіло колишньої танцюрист-
ки підхопила прудка й сильна течія і 
швидко потягла під лід. 

Чоловік Саломії, отримавши 

страшну звістку, ледь не збожево-
лів. Можна тільки уявити його стан і 
відчуття придворних, які скоро ста-
ли свідками жахливої сцени: до цар-
ського трону, де сидить убитий горем 
властитель, у мерехтливому світлі 
сотень свічок на срібній тарелі пли-
ве для прощання чарівна голівка йо-
го дружини, тіло якої навіки поглину-
ла крижана вода. Які думки викликала 
ця страшна картина в учасників того 
прощального ритуалу? Адже не ви-
ключено, що серед них були й ті, хто 
свого часу сидів за банкентним сто-
лом Ірода Антипи і похітливими очи-
ма поїдав в’юнке тіло Саломії, коли 
вона виконувала свій танець. Чи мо-
гли вони не згадати, як після свого 
танцю щаслива власниця цієї чарів-
ної голівки на срібному блюді пере-
можно проносила перед ними щойно 
стяту голову Предтечі Христа-Спаси-
теля? Не могли, мабуть, у той момент 
не промайнути в їхніх головах слова 
із Тори: «Мені належить помста. Азм 
воздам!» – говорить Господь».

За деякими історичними джерела-
ми, відплата прийшла й до інших вину-
ватців смерті Івана Хрестителя. Ірод 
Антипа, будучи в немилості у нового 
імператора, був запідозрений у змові 
проти нього і отримав далеке заслан-
ня, де, не витерпівши приниження, 
захворів і скоро помер. Іродіада від-
правилася за чоловіком, причому до-
бровільно. Може, вона розкаялася і в 
такий спосіб спокутувала свою вину? 
Відповіді ніхто, окрім Бога, не знає. 
Нам же з Писання відомо, що не меч, 
а гріх убиває людину.

Михайло ЯРОВИЙ, м.Новодністровськ

Роздуми

ПРЕАМБУЛА

ВИГІДНИЙ ШЛЮБ 
САЛОМІЇ

ПРИСУД 
ВЛАСНОМУ ЖИТТЮ

ЗАКОНОМІРНА 
РОЗПЛАТА

Добрий день, шановна 
редакціє газети “Місто 
на горі”! 

Від усієї нашої родини 
хочу подякувати за вашу 
працю, за натхнення та за 
ту Божу іскорку, яку вже 
майже п’ять років поспіль 
ви запалюєте в серці кож-
ного читача. В погоні за 
матеріальним люди часто 
перебувають у джунглях 
суєтного існування і через 
це схильні забувати або від-
сувати на задній план дже-
рело своєї духовної міцності 
та процвітання – люблячо-
го та милосердного Отця. 
“Місто на горі”, принай-
мні для мене, є тією незри-
мою, але досить відчутною 
ниточкою, яка зв’язує щи-
рі, відкриті серця з небес-
ним царством Всевишньо-
го Бога. Через Його Слово, 
мудрі настанови, поради 
та десятки розповідей про 
змінене життя ви збагачу-
єте, зігріваєте холодні, або 
ж байдужі душі, наводите 
на роздуми та почуття не-
обхідності каяття. Якщо 
Бог – це світло, то “Міс-
то на горі” – це, без сумні-
ву, чарівний ліхтарик, який 
освітлює спокійну, тиху, 
безпечну стежку до оселі 
добра, любові, злагоди та 
прощення.

Я бажаю, щоб Господь 
і надалі наповнював ваші 
серця бажанням працюва-
ти, творити і нести свя-
ту звістку від домівки до 
домівки, будуючи та роз-
виваючи осередки Божого 
прийняття та розуміння. 
Нехай небесна благодать 
сповна виллється на кож-
ного, хто робить газету 
реальністю, та нехай та-
ких людей тільки більшає. 
Будьте сильними духом та 
непохитними в намірах слу-
жити нашому Господу ще 
багато-багато років!

Євдокія САГАЙДАЧНА, 
м.Чернівці
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