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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

П О ТО Й Б І Ч Н Е

Лікар-реаніматолог
із
США
(штат Теннесі) Моріс Роулінгс повернув до життя багатьох людей,
що перебували в стані клінічної
смерті. Як переконаний атеїст, він
вважав, що після смерті все закінчується і ніякого продовження не існує. Але те, що сталося в 1977 році
з його пацієнтом, справило на док-

тора неабияке враження і змінило
його ставлення до потойбічного.
За повернення до життя того чоловіка медики боролися протягом
трьох годин. Його дихання і серцебиття то зникало, то завдяки зусиллям реаніматологів з’являлося.
У ті моменти він несамовито волав: «Я в пеклі! Допоможіть мені,
я в пеклі!» Здригаючись усім тілом
і стікаючи потом, хворий не переставав благати: «Хіба ви не розу-

мієте, що я був у пеклі? Не дайте
мені знову туди потрапити!» Його
обличчя було спотворене гримасою
жаху. У скляних очах застиг моторошний, скажений переляк. Пацієнт
відчайдушно, не своїм голосом раз
по раз просив про допомогу (Моріс
Роулінгс. За дверима смерті).
Чи доводилось комусь бачити

виверження вулкану, що викидає з
надр землі вогняну лаву? Мабуть,
небагатьом. Подібне сталося на горі Святої Єлени 18 травня 1980 року. Тоді з внутрішніх шарів земної
кулі вилилось сто п’ятдесят тисяч
тонн розпеченої магми. «Пекло пробилося назовні» – так влучно охарактеризували цю подію журналісти багатьох видань. «Влучно» тому,
що Біблія описує пекло саме як озеро огненне чи палаючу піч, де від

мук та страждань постійно чується людський «плач і скрегіт зубів».
Там «вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований». В Об’явленні Івана Богослова
говориться, що безбожник «... буде
мучений в огні й сірці». Загальновідомо, що сірка знаходиться в глибинах землі, і температура там, як
стверджують учені, становить більше шести тисяч градусів за шкалою
Цельсія (у центрі нашої планети гарячіше, ніж на сонці).
Людина неспроможна осмислити
біблійний опис місця пекельних мук.
Адже на землі нічого подібного не існує. Найжахливіший кошмар, який
ми можемо собі уявити, не дасть
нам відчути все страхіття пекла.
Найбільш майстерний фільм жахів
з усіма його кривавими, жорстокими
сценами є дитячою забавкою у порівнянні з тим, що являє собою пекло. Це місце непроглядної пітьми,
невгасимого вогню – місце вічного
покарання. У своєму мракобіссі і безпросвітній темряві воно виходить за
межі будь-якого людського розуміння. Вогняними язиками підноситься
там потік брудної лайки і страшних
прокльонів. Людина у пеклі абсолютно самотня, без будь-якої підтримки,
підбадьорення, кожна у своїх муках
не зважає на страждання інших. Там
зникає надія, тому що в тому місці
немає Бога. Мільярди пропащих душ
нерозкаяних грішників, потрапивши
туди, залишаються там навічно. І
згризаються мученицькими запитаннями: «Чому я не вмираю?!» «Чому
ніхто не попередив мене?!» У відповідь спливають на пам'ять слова:
«Так-бо Бог полюбив світ, що дав
Сина Свого Однородженого, щоб
кожен, хто вірує в Нього, не згинув,

С п а с і н н я в І сус і
але мав життя вічне», – і згадується, як не раз чули про Спасителя
Ісуса Христа, який помер за людські
гріхи, аби ніхто не потрапив у пекло.
Але чомусь не дослухались.
Люди вмирають. Їх тіла повертаються туди, звідки вийшли, – стають
прахом. А душі йдуть у вічність, кожна у визначене Суддею місце – рай
чи пекло. Звісно, Бог не бажає, щоб
бодай хтось один опинився у геєні
вогняній. Він не посилає туди нікого,
бо любить кожного, як рідну дитину.
Але Бог святий, а святість не сумісна з гріхом. Тому якщо людина відкидає дар вічного життя, не кається у
своєму беззаконні, не визнає Христа
Господом, то цим самим наражається на вічні муки шеолу.
Отже, рішення – за кожним з нас.
Звернімось до Господа зараз, адже
завтрашній день може не настати.
Якщо ми помремо без Ісуса Христа,
це стане найбільшою, непоправною,
помилкою, яку ми колинебудь могли допустити
у своєму житті.

Господи Ісусе!
Визнаю, що я грішник і сам себе спаст и н е м ож у.
В і р ю , щ о Ти
помер за мене
на Голгофі і прий
няв покарання за
мої гріхи. Прошу: прости всі мої провини, увійди в
моє серце і будь моїм Господом
та Спасителем. Довіряю Тобі
своє життя, хочу жити для
Тебе і служити Тобі. Амінь.

Практичне християнство
Життя показує, що на
війні фактично не буває атеїстів. Під мінометним вогнем
всі ревно моляться Господу,
навіть ті, котрі у звичайних
умовах ніколи про Бога не
думали.
В Україні йде війна. У зоні АТО на полях боїв гинуть
люди. Вони йдуть від нас назавжди. А могли б ще жити,
бути опорою дітям, тішити
матерів, приносити користь
суспільству. Це біль для кожного українця і, звісно, для
кожного християнина. У час
всенародної біди Церква не
стоїть осторонь. Віруючі різних конфесій створили батальйон військових капеланів – священиків, які несуть
своє служіння на передовій, у гарячих точках Східної
України. Вони покликані задовольняти духовні потреби
військовослужбовців:

вислухати, помолитися, підбадьорити, наставити. До
служіння активно залучилися церкви Волині, Сумщини,
Дніпропетровської та Київської областей.

Про те, що являє собою капеланський батальйон, розповідають диякони церкви «Скинія» (м.Київ,

http://skinia.org.ua/)

Ігор Шулик – командир цього «невійськового підрозділу на війні»,
Володимир Михайленко та
Мар’ян Михайлишин:
Наша мета – надихати людей до життя. Адже
в такій небезпеці, коли від
залпів артилерійського вогню чи одиночного пострілу
снайпера воно в будь-який
момент може обірватись,
це особливо необхідно. Задача церкви якраз бути
там, де люди – віч-на-віч зі
смертю, і говорити їм істину про спасіння. Намагатися доносити заповідь «Не
вбий». Щоб це не стало їхньою метою, щоб не робилися запеклими серця, а розум не прагнув помсти.
За ніч ми проїжджаємо,
буває, 20 блокпостів. Наближаючись до кожного на-

ступного, не знаєш, на кого натрапиш. Там навіть
міліції не завжди можна довіряти, адже більше половини з них – за сепаратистів і Росію. Були випадки,
коли «стражі порядку» робили так, щоб медична та
гуманітарна допомога не
дійшла до наших солдатів.
Одне слово, на війні завжди
є небезпека: або отримати
кулю (можуть розстріляти просто за те, що везеш
гуманітарку, не розбираючись, куди і навіщо), або потрапити в полон (недавно двох капеланів захопили
«еленерівці», і доля їх поки
що невідома). І волонтери, і
капелани добре розуміють,
на що йдуть. Дякувати Богу, Він нас береже.
Буваючи в багатьох підрозділах, помічаємо одну,

спільну для всіх військових,
рису. Як не парадоксально,
це доброта. Дивно, що чим
ближче людина до смерті,
тим більше вона змінюється на краще. Доброта, щирість, співчуття... Люди не
гребуть під себе – навпаки,
жертвують своїм, діляться останнім. Були навіть
такі випадки, що віддавали
нам свої бронежилети, щоб
тільки нас не зачепило. Не
знаємо, чи є ще в світі така
армія з такими людьми, як у
нас. Дякуємо Богу і цим хоробрим воякам, які захищають нашу землю.
Згадуємо, як ми були на
прикордонній заставі, розташованій в найдальшій
точці сходу України. Якийсь
час там було настільки
складно з їжею, що люди лоПродовження на стор. 2

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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СОТВОРЕНИЕ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?
НОЕВ КОВЧЕГ И ДИНОЗАВРЫ

Божественное
начало жизни исследуют ученыек р е а ц и о н и с т ы .
Среди них – американский евангелист, доктор философии Кент
Ховинд. Он известен своими семинарами о научном креационизме, или
теории сотворения, в которых, используя множество научных данных, доказывает несостоятельность теории эволюции. Многие
его доводы считаю интересными
и убедительными. В предыдущей
статье на эту тему приводились
факты и доказательства того, что
Земля и все ее обитатели сотворены Богом. Хочу предложить читателям еще несколько примеров в
пользу теории сотворения.

В 1883 году на ранчо Ломпос (Калифорния) был найден гигантский
человеческий скелет длиной четыре метра. Немногим позже, в 1925
году, в Валкертауне археологи нашли людские скелеты размером до
трех метров. Однако ни один музей
не заинтересовался этими находками. Возникает вопрос: почему? Возможно, потому, что эти находки опровергают теорию эволюции, которая
утверждает, что человек якобы произошел от обезьяны. Представьте
себе огромный четырехметровый
скелет рядом с полутораметровыми
чучелами «первобытных людей» –
от питекантропа до неандертальца.
Это вещи несопоставимые. К тому
же замалчивается тот факт, что первобытный человек Небраска был
«сконструирован» неким Генри Осборном на основании только одного зуба, найденного во время раскопок. Впоследствии оказалось, что
вили та їли змій і тушканчиків. Навіть навчилися непогано їх готувати. Ніби
виправдовуючись, вони говорили: «Застава далеко, до
нас майже ніхто не приїжджає». До речі, невдовзі після
того, як ми звідти поїхали,
їх накрило щільним мінометним вогнем (зі сторони Росії). Людей позасипало землею, були поранені, але від
смерті Бог зберіг, обійшлося
без серйозних жертв. Правда, згорів великий намет на
20 місць, в якому солдати
спали, тож зараз вирішуємо
питання, щоб терміново передати їм новий.
Якось до нас підійшов
один солдат і запитав: «Послухайте, чого ви сюди приїхали? Ладно я… У мене немає вибору, я строковик, і
мені нікуди дітися. А ви, мужики, чого?» «Знаєш, – відповіли йому, – раніше нам,
можливо, і в голову не прийшло б їхати сюди за таких
умов. Але відколи Бог оселився у наших серцях, ми
стали іншими. Та й усі віруючі всіляко намагаються
допомагати, хто чим може.
Наша позиція – підтримувати тих, хто зі зброєю в ру-

это был зуб дикого кабана.
Неандертальцем назвали
останки скелета обычного мужчины, согнутого от запущенного артрита. Кроме
того,
классический
пример из школьных
учебников – австралопитек «Люси» –
при близком рассмотрении является
обычной обезьяной, а не человеком.
Так что можно смело называть эти
доводы происхождения человека

от обезьяны никчемными.
На самом деле человека сотворил Бог по своему образу и подобию, сразу в законченном и совершенном виде. Известно, что на заре
человечества люди были высокого
роста и жили в среднем по 900 лет.
Такое долголетие легко объяснимо.
До потопа земля представляла собой огромную теплицу, где двойное
атмосферное давление хорошо насыщало плазму крови кислородом,
а дополнительная водяная оболочка над атмосферой фильтровала
жесткое космическое излучение.
Поэтому не только люди, но и животные, и растения вырастали намного
большими, чем в наши дни. Например, археологи нашли останки шестиметрового носорога, стрекозы с
метровым размахом крыльев, скелеты громадных акул, черепах, рыб,
птиц и динозавров – огромных ящеров, которые жили не миллионы лет
назад, как верят эволюционисты, а
одновременно с человеком – около
пяти тысяч лет назад. Об этом свидетельствует множество археоло-

гических раскопок, где кости динозавра и человека найдены в одном
месте, а также их следы рядом на
площадке. Причем следы нашего
далекого предка соответствуют обу
ви 98-го размера и двухметровому
шагу, что вполне соизмеримо с четырехметровым ростом.
Кстати, динозавров стали так называть только в XIX веке, а раньше
их именовали драконами. Александр
Македонский, к примеру, утверждал,
что его войско было напугано драконами. В сказаниях викингов и других
народностей также описаны битвы с
ними. Существуют повествования и
о том, как Георгий Победоносец убил
дракона. Есть множество других доказательств одновременного существования динозавров и человека.
Среди них – наскальные рисунки со
сценами охоты на драконоподобных
существ. Китайцы, например, даже
возвели дракона в ранг божества и
поклоняются ему.
Потоп, который произошел примерно 4400 лет назад, неузнаваемо

Біблійні основи
400, потом до 200, до 120 и, наконец,
до 70-80 лет. Люди стали меньше ростом, более подвержены усталости,
болезням и cтарению. Кардинальным изменениям подверглись также
растительный и животный миры (динозавры – яркий тому пример). Считается, что Ной поместил в ковчег
около восьми тысяч представителей
фауны, от которых потом и произошли все существующие виды. Ной в
свои 600 лет был достаточно мудр,
чтобы взять с собой не взрослых животных, а их детенышей, в том чис
ле и динозавров.
Со всего вышеперечисленного можно сделать вывод о несостоятельности теории эволюции,
которая утверждает, будто бы динозавры жили миллионы лет назад
и были уничтожены в результате
какой-то глобальной катастрофы.
Можно даже сказать, что учение об
эволюции – это своеобразная религия, придуманная врагом человечества – дьяволом, цель которого –
чтобы люди не узнали правду о Боге
и не искали в Нем спасения, а наверняка оказывались в аду. Особенно возмутительно, что эту теорию
навязывают во всех учебных заведениях как «научную» и единственно правильную. Вместо этого вздора
следует учить детей, что все сущее
сотворено Богом, и воспитывать их
в Божьем страхе, ведь каждый живущий на земле в свое время предстанет перед Всевышним, чтобы дать
отчет о земных делах.
«И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27).

изменил облик земли и ее обитателей. Во время потопа защитная водяная оболочка в атмосфере земли
была разрушена и пролилась дождем, что привело к изменению климата. Усилилось жесткое космическое излучение. Появились ледники
Арктики и Антарктики. На смену идеальному для жизни субтропическому климату, до потопа единственно
характерному для земли, пришел
холод и зной. В результате этого продолжительность жизни людей постепенно уменьшилась с 900 лет до

Продовження, початок на стор. 1

ках відстоює наші кордони.
Ми тут не будемо ні в кого
стріляти, але як чоловіки і
як священики можемо робити багато іншого і щиро хочемо вас підтримати».
Були й таке, що військові
сприйняли нас з недовірою.
Хоч ми і переживали, але,
слава Богу, духом не занепали. Почали з облаштування солдатського побуту:
копали окопи, пиляли дрова,
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готували їжу. Щиро намагалися якомога більше бути
корисними тим хлопцям,
підставити їм своє плече. А
там були воїни, які пройшли
бої за Слов’янськ, Маринівку. Багато з пораненнями,
багато з нагородами. І бійці
таки змінили своє ставлення до нас, все частіше спілкувалися. Бог підняв наш авторитет, і ми радіємо, що
могли їм служити.

Незабаром у ту частину
приїхав полковник. Він подивився на благоустрій табору і похвалив бійців. Підполковник, який зустрічав його,
у відповідь сказав: «Це брати нам допомогли». Як потім виявилося, цей офіцер
перечитав усю привезену
нами християнську літературу. Через пару днів і солдати, і командири вже почали задавати нам конкретні
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запитання, що стосуються гріха і спасіння. А згодом
радилися буквально в усьому: від «де краще поставити намет» до «як правильно розмістити склад зброї,
щоб його вчасно можна було вивезти». Нам приємно,
що ми стали для цих мужніх людей своїми і отримали можливість ділитися з
ними своєю вірою. Слава
Господу за Його благодать.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Милосердний Боже! Я приєдную свій голос у молитві за Україну. Ти визначив нас як націю і наділив
землею згідно Своєї досконалої волі. Допоможи нам
сьогодні, у складний час, зберегти цей дорогоцінний дарунок. Зміцни наш народ могутністю Своєї
сили, щоб ми могли дати відсіч нападникам і відстояти цілісність держави. Крик моєї стривоженої душі – до Тебе, Небесний Отче! Ти єдиний даєш
людям життя в безпеці, тож збережи захисників
нашої землі. Будь надприродним покровом, щитом,
охороною для кожного військового, добровольця, волонтера, для всіх тих, хто ціною власного життя протистоїть ворогу. Господи, Ти поза межами
людської логіки, мудрості і розуміння. Ти Бог, Якому можливо все! Благаю: спаси нас, будь прапором
нашої перемоги. Нехай в Україні запанує мир. Слава
Отцю, Сину і Святому Духу! Амінь.
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Я хорошо помню свою
первую встречу со смертью.
Машина «скорой помощи» у
подъезда, сдержанные перешептывания взрослых о
дяде Леше со второго этажа, который «совсем плох»;
нас, детей, просили не шуметь под окнами его квартиры. Напряженное ожидание
чего-то, для меня непонятного, но важного и неотвратимого... Потом похороны:
траурные венки, заплаканные женщины и странный
желтый человек в узком гробу. Все это было как будто
другой реальностью, страшным и очень интересным
фильмом, который щекотал
нервы и возбуждал воображение. Люди тихо переговаривались, скорбно кивали
друг другу, а мне казалось,
что я единственная во всей
Вселенной знаю, что не умру никогда.
Моя тогдашняя уверенность теперь кажется трогательной и смешной. Дети не
понимают, что такое смерть.
Они просто не в силах представить прекращение собственного существования.
Недоверчиво
распахивая
глаза, малыш наивно восклицает: «Как это – меня не
будет?!?» И твердо убежден
в том, что он – бессмертен.
Мы взрослеем, многое

змiнене
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меняется, но умирание так
и остается пугающим и отталкивающим
событием.
Не хочется думать о том,
что настоящее когда-нибудь
кончится. Нас заботит совсем другое: прошлые ошибки, теперешние радости,
планы на будущее... Ребенок внутри нас изо всех сил
продолжает цепляться за

но зрелом возрасте. Мне
предстояло (и ведь не в
первый раз, так что вроде
бы ничего особенного!) довольно несложное хирургическое вмешательство под
общим наркозом. И неожиданно для себя я впервые
испугалась: а что, если я не
проснусь? Ну, бывает же...
Я подумала о муже, детях,

призрачное бессмертие, однако постоянно отрицать неизбежное не выходит. Время
от времени приходится сталкиваться с печальной реальностью, и тогда до боли ясно
понимаешь, что все, что у тебя есть, – это сегодняшний
день. А «завтра», такое привычное и неизменное, однажды может и не наступить...
Не знаю, кто как, но я
осознала это в уже доволь-

о том, как много еще нужно сделать... Разумеется, я
не позволила себе запаниковать. Вместо меня в панике была любимая тетя,
которой я «надиктовала»
подробные инструкции: «в
случае чего», пересказать
моим, как я их ценю, люблю
и прочие сентиментальные
нежности. Наверно, это выглядело смешно, но только
не для меня и только не в

Я росла в неверующей семье,
под лозунгом: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое
детство».
Первый раз попала в церковь в
пятилетнем возрасте. Запомнился лишь полумрак малолюдного
помещения. Никакого впечатления служба на меня не произвела и, устав стоять, я громко спросила: «Мама, а почему здесь так
скучно?» Больше мама в церковь
не ходила. Правда, все церковные
праздники она знала и всегда в эти
дни пекла пироги.
Папа не отличался особой религиозностью. Хотя он любил церковные песнопения и мальчиком
даже пел в церковном хоре, это не
мешало ему озорничать в церкви.
Однажды его сильно выпороли на
Пасху за то, что он с другими ребятами во время коленопреклонения
осыпал прихожан горохом.
Шли годы. Я успешно училась
в школе. Твердо зная, что «Бога
нет», изучала дарвинизм, теорию
возникновения жизни академика
Опарина. Правда, вопрос о происхождении жизни на Земле для меня тогда остался туманным.
Первый интерес к Библии у меня появился в Ленинграде (где я
училась в институте) при посещении Эрмитажа и Русского музея.
Подолгу простаивала перед картиной Бруни «Медный змей», но
смысл ее был мне неясен. Большая
часть картин была написана на
библейские темы. И чтобы разобраться в увиденном, я старалась в
музее держаться поближе к какойнибудь группе туристов, пытаясь
уловить объяснения экскурсовода.
А картина Александра Ивано-

життя

тот момент. Буквально несколько минут отделяли меня от неизвестности, а я... Я
была совершенно не готова умереть, и поэтому было
очень страшно.
Прошло уже много времени, а меня не покидает
ощущение своей уязвимости и зависимости от Бога.
Слишком хорошо я помню,
с каким безнадежным осознанием собственного бессилия просила тогда, чтобы
Он продлил мою жизнь. Когда взрослеешь, начинаешь
понимать, что не так уж всемогущ, как казалось в детстве, и даже самого сильного
желания недостаточно, чтобы сделать возможным невозможное... И все же такое
пугающее соприкосновение
с реальностью – бесценный
опыт. Я и сейчас благодарна
Богу за то, что смогла тогда
осознать, что я упускаю в
бесконечной ежедневной суете и что в моей жизни нужно изменить.
В XVI столетии монахи ордена траппистов вместо приветствия обменивались латинской фразой
«memento mori», которая
означала: «помни, что умрешь». Прежде меня удивлял и даже веселил этот
факт, теперь же кажется понятным и наполненным глубоким значением. В самом
деле: если бы люди всерьез
задумывались о собственной смерти, то, вполне ве-

Я В Л Е Н И Е ХРИСТА

ва «Явление Христа народу» меня
просто потрясла. Она была монументальна и занимала всю стену.
Недаром художник писал ее 20 лет.
Сюжет картины, по замыслу автора, раскрывал весь смысл Евангелия, которого я тогда не знала. Чувствовала, что художник изобразил
очень значительное событие. Я видела отклик толпы на слова Иоанна Крестителя, указывающего на
Христа. Взволнованность и спокойствие, надежда и сомнение, решимость и равнодушие, любопытство и злоба – вот реакция героев
полотна на появление Спасителя.
Особенно меня поразила фигура
раба, поднимающегося навстречу
пророческому призыву. На его лице – робкая улыбка неосознанной
надежды на спасение. А фигура
фарисея для меня тогда так и осталась загадочной.

Свои первые познания в Библии
я почерпнула из атеистических
книг «Забавная библия» и «Библия
для неверующих» – единственных
источников, которые мне были тогда доступны. Божье Слово становилось светом, за которым я шла.
Молитву «Отче наш» я впервые
прочитала на украинском языке в
дореволюционном учебнике, который принес на работу один из механиков (я тогда уже работала на херсонском судостроительном заводе).
И долгое время эта молитва была
единственной, которую я знала.
Свое первое Евангелие я собирала по частям из номеров журнала «Литературная учеба». Там же
впервые познакомилась с псалмами. В одном из номеров был напечатан рассказ, где один из героев
на вопрос, как он уверовал в Бога,
ответил: «Прочитал Евангелие и
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роятно, совсем по-другому
относились бы к жизни. И
перед лицом неизбежности
такие важные вопросы, как
«зачем ты родился?» и «что
оставишь после себя?» не
оставляли бы на потом.
Бренность нашего существования – факт, увы, неоспоримый. «Что такое
жизнь ваша? – вопрошал
апостол. – Пар, являющийся на малое время, а потом
исчезающий» (Иакова 4,14).
Действительно, пар. Одни
несчастные случаи чего стоят. Не говоря уже о всяких
там катастрофах, стихийных бедствиях и болезнях.
Но большинство из нас избегают мыслей о смерти так
же, как избегают мыслей о
вечности. Так же, как избегают мыслей о Боге... А ведь
именно Он, единственный,
гарантирует настоящее бессмертие. Все очень просто:
«Верующий в Сына имеет
жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна 3,36).
Думаю, многие согласятся, что земная жизнь не так
уж привлекательна и легка.
Но все ее тяготы скрашивают люди, которых любишь
и которые любят тебя. А
еще – надежда. Потому что
Бог обещал, что мы, как и
Он, можем обрести власть
над смертью. Вопрос лишь в
том, верить Ему или нет.
Евгения ЧЕРНОВА

сразу уверовал». «Со мной такого не произошло», – решила я. Но
Слово Божье уже действовало.
В 1990-м году меня постигло тяжелое испытание: онкологическое
заболевание.
Каждое утро меня возили в радиологию на облучение.
Из окна машины заснеженный
город смотрелся особенно красиво. Спешили на работу прохожие.
Там была другая жизнь. А у меня
только один путь – путь на облучение, и свернуть с него было невозможно. Странно и страшно было
сознавать это.
Я уже не принадлежала миру
за окном машины, остановилась
на грани миров. Я не спрашивала: «Что мне делать, чтобы спастись?» Просто говорила: «Господи, я знаю, что грешна. Прости
меня». И читала молитву «Отче
наш». Я действительно говорила с
Богом, как по телефону. Молилась
ежедневно, принимая облучение.
Правда, тогда я даже не понимала,
как следует, что молюсь.
И Бог ответил. Настал день,
когда медсестра сказала: «Смот
рите, ваша грудь стала мягкой».
Опухоль рассосалась. Потом была
химиотерапия со всеми сопутствующими неприятностями, но необходимость в операции отпала.
Я по Божьей благодати получила спасение в полном смысле
этого слова. Затем у меня начался
период познания Бога, укрепления веры, поиски своей церкви –
церкви Евангельских христиан,
где я и нашла живую веру, узнала
живого Бога.
Но это уже другая история.
Лидия ФОМИНА

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

дзеркало
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Бог у моєму житті
Михайло Ярівський прийшов до
Бога вже у зрілому віці, коли йому
було за сорок. При цьому він якось
сказав своєму товаришеві, котрого цікавило, що змусило однокашника «піти у віру»: «Я був упійманий Богом давно, тільки не знав
про це…» Коли той здивовано і нерозуміюче звів брови, Михайло додав: «Пам’ятаєш, на першому занятті в університеті нам дали
писати твір на тему: «Спочатку було Слово»? Так-от Бог мене
впіймав Словом…»

З

вісна річ, Михайло насамперед говорив про Євангеліє,
яке після першого ж читання справило на нього незабутнє враження.
Та згодом, подумки оглядаючись на
прожите, побачив, як Слово його ловило від самого дитинства. Однак
він з різних причин не розумів цього
і… навіть утікав від Нього. Але хто
може втекти від Бога?
Тепер-то, після кільканадцяти років, що супроводжувалися читанням
Біблії та молитвою, Михайло може
сказати: «Ще з дитинства, відколи
я усвідомив себе, зі мною весь час
був Господь». При цьому, щоправда, обов’язково додасть: «Тільки, на
жаль, я був не з Ним…»
Очевидно, так сказати про себе може ледь не кожен, хто пізнав милість і
благодать Господа. І усвідомлення самого себе, мабуть, приходить до всіх
приблизно так, як це було в Михайла, – із розмірковування: «Ось – я є! І
невже мене колись не буде?»
Михайло тепер схильний думати, що саме тоді, в шестирічному віці, відбулася його перша зустріч із
Богом. Сталося це літнього дня на
узліссі, звідки крізь зелене грабове
віття вже бачилася під горою батьківська хата з солом’яною стріхою.
З того боку долинав дзюркіт грайливого потічка. А зліва, справа й позаду – зусібіч – ліс дзвінко виспівував-витьохкував веселим птаством.
Хлопчина, який на узліссі чомусь
опинився самий, тоді, здавалось, також вперше почув оце дзюркотіння
струмка, щебетання пташок і взагалі
всю божественну симфонію довкілля. І ось серед оцього храму природи – він сам, і несподівана думка
про те, що його раптом може не стати, здається, обпалила дитячу душу
так, що та запротестувала: ні, цього не може бути ніколи! За останніх
два неповних роки Мишко бачив аж
три смерті – поспіль, одне за одним
вмерли його мама, дідусь, який жив
з ними в одній оселі, і сімнадцятирічна двоюрідна сестра – тому такі думки не були випадковими.
Коли саме він почав уперше молитися – чи невдовзі після того випадку на узліссі, чи вже взимку, на
різдвяні свята, – цього Михайло не
пам’ятає. Знає тільки, що молитви
«Отче наш» їх (з ним ставали молитися й два старших брати) навчала
уже «друга мама», яку батько привів
до них через рік після смерті рідної
матері. Точніше, дорослі Ярівські,
спільно чи почергово, удвох вечорами промовляли вголос малозрозумілі старослов’янські слова молитви, а
діти вже – вслід за ними.
іба ж «Молитва Господня» –
не слово Боже? Та хлопчаки зустрілися з ним ще раніше: дід
Пилип, батьків тато, щодня подовгу
(принаймні так здавалось) стояв під
іконами перед старою скринею, на
якій лежала розкрита товстезна, з
темними й грубими, ніби фанерними, палітурками книжка. Це, як потім
сказали, було Євангеліє. Мишко за
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прикладом старших братів, коли діда не було в хаті, обережно гортав ту
книжку. У ній його вражали своїм розміром літери. Особливо ті, що на початку розділів – мальовані, з якимись
кучерями та хвостами. Старші брати
вже ходили до школи, і він у їхніх підручниках бачив, якими літери мають
бути. Тому хлопчина довго зачаровано розглядав ті «кучері» і хвостаті
«яті» з Євангелія, а ще довше – бородатих дідів, що зрідка зустрічалися
на малюнках. Брати казали, що то –
святі. Дід Пилип не був святим, бо не
мав бороди. Зате годинами міг читати Євангеліє – і тільки стоячи.
Через роки, коли Михайло вже
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ред яким розступилося море, щоб
потім накрити фараонових вояків;
про хороброго хлопця-пастуха Давида, який переміг Голіафа-велетня…
«Звідки ви знаєте такі цікаві історії?» – запитував онук. «Із Святого
Писання», – коротко відповідав дід.
І Мишко попри все те, чого вже наслухався у школі про церкву і релігію, мимоволі ловив себе на тому,
що груди збуджує якесь тепле й солодке почуття поваги як до набожного дідуся, так і до недоступного й таємничого Писання.
а жаль, святе місце не пустує. Школяр підростав і читав запоєм усе підряд. Дитячі казки
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УПІЙМАНИЙ
СЛОВОМ ІСТИНИ
сам зачитувався Святим Писанням,
він не раз задавався питанням: чому це дід Пилип, будучи таким набожним, не розповідав нічого онукам
про Бога? Одного разу його осінило:
дід боявся накликати ще більшу біду
на сиріт, що недавно втратили матір!
Минуло ж тільки три роки після смерті Сталіна, і загроза репресій за пропаганду релігії ще морозила душі навіть щиро віруючих. А в сільській раді
ще не забули і того факту, що Пилип
Ярівський був серед небагатьох селян, які так і не вступили до колгоспу.
Відправив туди аж у 1936 році сина
(Михайлового батька) з худобою, а
сам не записувався із принципу.
Зовсім інші переконання були у
«другого» Михайлового діда – Андрія, батька «другої» Михайлової
матері. Він, маючи водяного млина,
коней і худобу, серед перших, з бідарями, пішов до колгоспу – це був
шанс не загудіти в числі куркулів до
Сибіру. Але що єднало обох дідів –
це віра. Втім, на відміну від діда Пилипа, який був перед ріднею мовчазним, навіть замкнутим, набожність
його свата Андрія була якоюсь живою, навіть веселою. Він часто перед своїми новими (нерідними) онуками співав псалми та інші церковні
пісні. Особливо любив різдвяні спілкування з найменшим Михайликом.
Той уже почав ходити до школи, читав багато казок. І коли приносив аж
на друге село дідові й бабці святу вечерю, дід Андрій, повечерявши з молитвою й псалмами, брав онука до
себе в ліжко і просив, щоб той розповідав казки. У відповідь сам розказував Мишкові різні історії – про
злого фараона, який переслідував
бідних євреїв, і доброго Мойсея, пе-
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витіснила наукова фантастика, радянські детективи, книги про героїв
революції і війни. Тепер він уже розповідав дідові не про Івана Котигорошка, а про Павку Корчагіна із «Як
гартувалась сталь».
Певні зміни відбулися і в батьків:
вони вже не ставали ранком і ввечері до молитви, як раніше. І якщо
батько, коли діти були малими, читав уголос для всіх тільки «Кобзаря»
Тараса Шевченка, то згодом зимовими вечорами перечитував про себе
майже усе, що приносили зі шкільної та сільської бібліотек його хлопці-комсомолята. Не обійшов увагою,
звісно, і улюблену книгу Павки Корчагіна – богоборчий роман «Овод»,
герой якого став кумиром також для
всіх молодших Ярівських.
Аякже! Семінарист, зіткнувшись із
зрадою та дізнавшись, що його духівник, єпископ і ректор семінарії, є
його фізичним батьком, залишає поряд із розбитою статуеткою Христа
записку: «Я вірив у Вас, як у Бога,
але Бог – лише глиняний ідол, якого
можна розбити молотком». Ставши
революціонером, Овод потім умирає
за свободу Італії і навіть керує своїм
розстрілом. Як тут юнакові не захоплюватися таким героєм! Здається,
саме після прочитання цього роману
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місто на горі

Михайло зі своїм старшим братом,
посилаючись на радянські космічні кораблі, які тоді якраз «дірявили»
небо, майже переконали набожного
діда Андрія, що Бога нема. «Так-так,
хлопці, я й сам бачу, як ті попи обманюють», – ці дідові слова прозвучали для школярів-комсомольців, як
салют Перемоги…
Чи міг тоді подумати Михайло, що
через роки, коли вже й діда не стане,
за цю «перемогу» доведеться розкаюватися? Ні, звичайно.
іка життя підхопила його, як
човен, наповнений мотлохом
романтичних мрій та пустих надій, і
понесла в розбурхане море цього світу – без вітрил, без керма, без Стернового… Стихія пристрастей кидала
хлопця, як кидає всякого блудного
сина, то в той бік, то в інший. Калюж,
боліт та «стручків, що їли їх свині»
у таких мандрах – без компасу, без
чітких дороговказів – не оминути. І
все ж чиясь невидима рука ставила певні мітки та віхи на шляху перед Михайлом, і він орієнтувався на
них, підсвідомо розуміючи, що відриватися далеко від тих орієнтирів не
можна, бо це загрозливо для життя.
Зазвичай їх, ці орієнтири, називають
моральними принципами. Але хіба
ці орієнтири-принципи сформульовані не Словом? Навіть комуністи,
зваблюючи людей «світлим майбутнім», не могли обійтися без Світла
істинного і для свого «Кодексу будівника комунізму» безбожно крали
слова із заповідей Божих. А що вже
говорити про багато художніх творів,
що часто серед іншого продукують і
християнські моральні цінності?
В армії та після неї, готуючись
до вступу в університет, Михайло,
не відриваючись, читав російських
класиків ХІХ століття і захоплювався вже іншими героями. Не пройшли
повз його увагу і духовні пошуки та
переживання персонажів із «Війни і
миру» Льва Толстого. Вони ставали
його власними пошуками сенсу життя. Та як ще далеко було до знахідки,
заради якої щасливий шукач готовий
віддати все, що має! Хоча поле із дорогоцінною перлиною, якої не варте
майно всього світу, було зовсім поряд… Що поробиш: інколи людина у
пошуках примарного щастя може навіть ходити по тому полю, кружляти
манівцями й, блудячи, топтатися по
ньому, але їй і всього життя замало,
щоб знайти ту перлину.
В університеті перед Михайлом,
захопленим студентською стихією,
почали повставати нові кумири, його зачаровували нові слова. Проте вони не в змозі були заступити
«Світла правдивого», котре «просвічує кожну людину, що приходить
на світ», не могли заглушити Слово, яке з-поміж різноманіття усіх голосів озивалося десь із глибини душі: «Ось – Я є!..»
Очевидно, саме цей голос – тихий, ледь уловимий, але владний –
спонукав Михайла на заняттях із
атеїзму спитати університетського
викладача: «А чому ви не принесете
нам справжню Біблію, щоб хоча б подивитися на неї?...»
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