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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

СУТНІСТЬ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАРОДЖЕННЯМ
Пастор Ендрю ФАРЛІ, США

Скільки разів потрібно порушити
Божий закон, щоб стати грішником?
На таке запитання більшість людей
зазвичай відповідають: «Для цього
достатньо одного гріха». Але чи біб
лійний це підхід? Думаю, що ні. Насправді сутність людини, праведна
вона чи грішна, визначається її народженням.
У часи мого дитинства ми жили
на фермі в північній частині Вірджинії. Нашими найближчими сусідами
була сім’я Ректорів. У них було четверо синів, з якими я залюбки проводив час. Ми каталися на конях,
ходили на риболовлю і ганяли по
фермі на квадроциклах. Сини Ректорів були хорошими хлопцями. Я вважав дружбу з ними привілеєм і ні на
хвилину від них не відставав. Майже
щодня бував у них дома, обідав з ними, грався з їхнім псом Шкіпером, гасав з м’ячем у них у дворі. Я одягався, як Ректори, носив таку ж, як вони,
зачіску і навіть копіював їх стиль розмови та поведінки. Складалося пов
не відчуття того, що я – один з Ректорів. Тим не менше, хоч я виглядав,
говорив і поводився, як Ректор, я не
був таким від народження. У моєму
свідоцтві завжди було і буде написано «Фарлі». Навіть якби мені якимсь
чином удалося вмовити ту сім’ю всиновити мене, все одно я не став би
частиною їх генеалогічного дерева.

Родовід стосується також і духов
ності – паралель очевидна. В момент, коли ми з’являємося на планеті Земля, в нашому свідоцтві про
народження пишеться: «Сім’я Адама». Мається на увазі, що наше походження – від цього чоловіка. Cам
Адам був створений за подобою Божою, а його діти народилися вже за
його образом:“Того дня, як створив
Бог людину, Він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою Він їх
створив і поблагословив їх. І того
дня, як були вони створені, назвав
Він їхнє ймення: Людина. І жив Адам
сто літ і тридцять, та й сина породив за подобою своєю та за

Слово священика
«Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, той
не може ввійти в Царство
Боже… Вам необхідно народитись згори», – так навчав
Господь Никодима, котрий
хотів дізнатись, яким чином
йому можна спастися. Як бачимо, згідно з наукою Христовою, спасіння неможливе
без народження згори. Саме
в той момент Бог оживляє
дух людини Своїм Духом.
Заради цього Ісус Христос і
прийшов на землю, щоб кожен з нас міг народитися
від Божого Духу, стати дитиною Небесного Отця і після
смерті успадкувати рай. У
цьому полягає смисл людського життя. Ми покликані
до щасливого вічного перебування в Божому Царстві,
двері якого відчиняються
уже на землі в день нашого
духовного народження. Подальше навернення людини
до Бога утверджується через хрещення у воді та отримання дарів Святого Духа.
Тож значимість Різдва Христового, яке відкрило доступ
усім людям до спасіння, пе-

реоцінити неможливо.
Та визнаймо, що сьогодні
у святкуванні цієї найвагомішої для людства події в нас
на першому місці – зовнішнє: традиції, обряди, звичаї.
Чи не так? Уже заздалегідь
у телевізійних програмах,
радіопередачах, газетах і
журналах на високому професійному рівні нам повідом
ляють про особливості певних регіонів (міст, сіл) у їхніх
колядуваннях, вертепах та
інших дійствах. А що вже говорити про святкові столи?
Хіба це не тема номер один?
Залучаючи до розмови відомих артистів, спортсменів,
політиків, бізнесменів, журналісти зацікавлюють нас
тонкощами приготування вишуканих страв, зокрема для
Святої вечері, та й усіх різдвяних свят. Все це нагадує
святкування дня народження без самого іменинника.
На час новорічних (іноді їх
ще називають різдвяними)
канікул ЗМІ рекламують різноманітні відпочинкові тури,
концерти, заохочують вигідними умовами і обіцяють
неабияку користь для тіла

образом своїм, і назвав ім’я йому:
Сиф (Буття 5:1-3).
Гріхопадіння Адама і Єви, внас
лідок якого вони втратили стосунки
з Творцем і духовно померли для
Нього, сталося до того, як вони народили Каїна, Авеля, Сифа та інших
дітей. Точно так, як Каїн успадкував
татів ніс, а Авель – мамині очі, діти
дістали у спадщину і тілесну генетику своїх батьків. Відтоді з покоління
в покоління люди народжуються без
Божого Духу. І як би в подальшому
житті ми не прагнули й не старались
виправити ситуацію, жодна людина
не здатна самотужки духовно себе
оживити. Ми можемо корегувати або
навіть змінювати свою поведінку, однак ніякі наші зусилля не видалять
нас із генеалогічного дерева гріховного Адама – нашого спільного предка – і не зроблять духовними нащадками праведного Ісуса Христа.
Через відступництво Адама всі
люди народжуються духовно мертвими. Немовля, оповіщаючи землю першим криком про свій прихід,
вже має занапащену натуру. Перворідний гріх накликав на всіх нас
осуд, нагородивши кожного титулом
«грішник». І такий статус вже обумовлений нашим походженням – як
нащадків Адама, а не тим, якими є
наші вчинки.
Тож Божий план для людей полягає у зміні нашої природи з тілесної

С п а с і н н я в І сус і
на духовну. Стаючи християнином,
ми не просто приймаємо у своє життя певні біблійні доктрини і нагород
жуємося доступом до небес. У той
самий момент, коли людина вирішує
повірити в здійснене Господом викуплення, вона піддається операції.
Оскільки операція – духовна, ми можемо її не відчувати, проте вона не
менш реальна, ніж медична процедура. У момент нашого народження
згори, від Божого Духу, нас забирають з лінії нащадків Адама і переносять у лінію Христа. Наша духовно
мертва ДНК чудесним способом видаляється, і в наш дух вводиться нова, жива, ДНК. Ми стаємо частиною
нової, духовної, сім’ї.

Го с п о д и І с у с е !
Визнаю, що я грішник
і сам себе спасти не
можу. Вірю, що Ти
помер за мене на
Голгофі і прий
няв покаран
ня за мої грі
хи. Прошу: про
сти всі мої про
вини, увійди у моє сер
це і будь моїм Господом та
Спасителем. Довіряю Тобі
своє життя, хочу жити для
Тебе і служити Тобі. Амінь.

НАПЕРЕДОДНІ РІЗДВА

та душі. Проте який там може бути пожиток для душі?
Адже мова не йде про відвідування богослужінь,
причастя, сповідь або
виховання в собі чис
того сумління.
А ще у такі святкові дні звучать сердечні вітання одне одного,
щирі побажання всіляких благ. Немало з нас
на різдвяні богослужіння прийдуть і в храми.
Але чи будемо думати
там про Господа і просити за своє спасіння? Чи молитимемось
за Україну, яка посідає
144-е місце у світі за
рівнем корупції, в якій
постійно зростає число безробітних, кількість ВІЛ-інфікованих,
наркоманів, залежних
від алкоголю (навіть дітей), де відбувається
невпинне падіння моральності і нехтування
християнськими принципами? Тож для тих, хто відчуває відповідальність за
майбутнє нації, кому не
байдужа доля нашого на-

роду, ці зимові місяці, коли
понад дві тисячі років тому народився Спаситель,

є особливо сприятливим
часом молитись перед Богом. А також роздумувати
про життя за Божими заповідями, про християнське

виховання дітей, про приготування до вічності, про
пекл о і рай.
Новонарод женого
Ісуса люди не привітали
і не вшанували. Навіть
вчені-богослови,
священики, левити, книжники і фарисеї не прийняли Його. Тільки троє
мудреців зі Сходу (не
юдеїв) і кілька простих
пастухів виявили Божому Синові честь. Бо
повірили… А якби сьогодні, не маючи де зупинитись, до нас завітав
Христос в образі скромного вбогого незнайомця, то хто з нас впустив
би Його у свій дім?
Від вифлеємських
ясел, з голгофського
хреста, з пустого гробу,
усією Своєю спасенною наукою Господь
закликає всіх переродитися в нову людину,
щоб стати причетним
до істинного щастя і радості
та отримати помешкання в
Божому Царстві.

Протоієрей Михайло МЕЛЬНИК,
Івано-Франківська обл.

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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ВОНИ СТОЯТЬ ЗА НАС

Практичне християнство
Останнім часом нерідко
чуємо фразу: «Ці події поділили суспільство на «до» і
«після». Звичайно, мається
на увазі Майдан, революція,
війна. Та коли ми говоримо
про суспільство, безперечно,
маємо на увазі і самих себе.
Чи вплинуло те, що вже протягом року відбувається в нашій країні, на мене? Так, я
змінився. Особливо позначились на мені поїздки в зону
так званої АТО. «Так званої»
через те, що, на мою думку,
там іде війна – кривава, жорстока, підступна. Так вважають і солдати, ті самі напівголодні, одягнені в усі форми
армії НАТО, але все одно патріотично налаштовані. Саме
вони, українські бійці, і є тими
героями, сміливість і самовідданість яких формує націю
і змушує кожного по-новому
сприймати Україну.
Не менше захоплення викликає масовий волонтерський рух, що зародився чи

не з перших днів Майдану.
Буденна робота тисяч добровольців не лише забезпечує боєздатність армії, а й
об’єднує людей різних професій, уподобань, віку навколо
національної ідеї. За часів новітньої історії нашої держави
нам так цього не вистачало.
Буваючи в зоні бойових
дій, я познайомився з людьми, котрі заради захисту України не тільки позалишали свої
сім’ї, роботу, бізнес, а й кожного разу, везучи допомогу
військовим, ризикують своїм
життям. Буває, що рідні, побоюючись за них, навіть ховають
їхні документи, аби хоч якось
утримати їх дома. Та я добре
розумію тих людей. На собі відчув, що, побувавши там
бодай раз, чомусь нестримно
хочеться туди знову. Що це?
Спрага за адреналіном? Частково, можливо, й так, проте
тільки частково. В моїй пам’яті
закарбувалися обличчя тих
хлопців, котрих ми зустріча-

У моєму житті був час – роки, якщо чесно, – коли до мене підходили
абсолютно незнайомі люди і запитували, чи все гаразд. Я йшла, похнюпивши голову, в розхристаному
пальті, без рукавичок, шапки і шарфа в холодну, вітряну, сніжну погоду. Немов осиротіла, немов у цілому
світі в мене не було близької людини, мовби втратила найкращого друга. Перехожі зупиняли мене: «У вас
поганий день?» Я, хитаючи головою,
відповідала: «Ні, у мене погане життя». Я дійсно так думала.
Не буває поганого життя. І навіть
поганого дня. Є тільки погані моменти. На усвідомлення цього пішли десятки років наполегливої праці. Роки
інтенсивної терапії, поїздок в обитель змінили мене, дірка в мені затягнулася, і любов рідних та друзів
перестала витікати назовні. Потім
з’явився чоловік моєї мрії. У моєму
житті все змінилося. Я отримувала
любові більше, ніж могло вмістити
моє серце, і стала виливати її на оточуючих. Насолоджувалася майже
постійним відчуттям того, що життя прекрасне. Любила життя, а воно
любило мене. Я розпланувала своє
чудове майбутнє: викладання у вузі, поїздки в обитель, книги, статті в
декілька газет. Хотіла роздати всі дарунки, які піднесло мені життя.
А потім було онкозахворювання.
Зайве й казати, що його не було в
моїх променистих планах. Рак грудей занурив мене у глибоку, затяжну муку, яка перевершувала мало не
все, з чим я стикалася в минулому.
Кожного дня переді мною поставав
вибір: переживати жахи лікування чи
шукати радості вже в тому, що я жива. Це було непросто. Я намагалася
знайти що-небудь хороше в цьому
дні, коли у їжі металевий присмак,

ли і на кордоні з Кримом, і під
Луганськом. Вони інші, не такі,
як у нас, – людей, що не воюють. Там взагалі все інше.
Простіше. І стосунки, і цінності. Стосунки спрощуються чітким усвідомленням того, що
всі ми робимо одну справу і
додаємо щось своє до перемоги. Цінності прості через те,
що кожен хоче елементарного – вижити. Так що і потреби
там теж прості до примітивного: зігрітися, відпочити, не бути
голодним. А ще – побачитися
з рідними. Тому коли поживеш з солдатами в окопах,
то більше починаєш цінувати
те, що маєш.
Раніше я не так болісно
реагував на події, що відбувалися в нашій країні. Тепер же
помітив, що мене ображають
фрази на кшталт «Це не наша війна» або «За кого воювати – за політиків?» Хлопці
на сході, впевнений, воюють
не за якусь політичну силу, не
за когось з політиків чи ліде-

рів і навіть не за окрему область. Своє життя молоді люди кладуть за нову Україну, в
якій нам усім хотілося б жити,
майбутня зоря якої заяскріла майже рік тому на Майдані пролитою кров’ю Небесної
сотні, а нині багряніє вже закривавленими полями від тисяч полеглих найкращих синів нашої Вітчизни.
Звісно, марно сподіватися,
що зміни на краще в країні настануть моментально, навіть
якщо незабаром закінчиться
війна. Але зараз маємо шанс
змінитися самим. Поміняти наші цінності і пріоритети,
почати по-іншому будувати
стосунки, почати по-новому
жити. Мені дуже цього хочеться. Можливо, саме тому я не
втрачаю можливості за будьякої нагоди приєднуватися до
груп волонтерів, які з різними
місіями їздять у гарячі точки
сходу України. Я бував і частиною команди музикантів,
котрі вдень облаштовували
ферми та рибгоспи, роблячи

місто на горі
їх хоч в якійсь мірі придатними до життя, а ввечері давали концерти для солдатів на
віддалених блокпостах і дислокаціях. Доводилось їздити і
з тими, хто просто допомагав
фізичною працею і, звільнившись від однієї роботи, брався до іншої – наприклад, розвозив їжу та медикаменти.
Так, місія у кожного своя. Але
всіх волонтерів об’єднує одне
бажання: бути корисним там,
де за кожного з нас у надзвичайно складних умовах стоїть солдат зі зброєю в руках.
Стоїть на смерть. Стоїть, бо
любить. Любить свою маму,
свою дитину, дружину, любить друга, який ще недавно
був живий і щоразу підставляв йому своє плече. Любить
землю і всіх нас. Можливо, не
кожен з них і знає, що немає
більшої любові, аніж та, коли
хто душу свою кладе за друзів своїх. Проте, переконаний, відчуває ці слова Ісуса
Христа серцем…
Олександр БОРИСОВ, м.Бучач

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Милосердний Боже! Я приєдную свій голос у мо
литві за Україну. Ти визначив нас як націю і наділив
землею згідно Своєї досконалої волі. Допоможи нам
сьогодні, у складний час, зберегти цей дорогоцін
ний дарунок. Зміцни наш народ могутністю Своєї
сили, щоб ми могли дати відсіч нападникам і від
стояти цілісність держави. Крик моєї стривоже
ної 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, во
лонтера, для всіх тих, хто ціною власного жит
тя протистоїть ворогу. Господи, Ти поза межами
людської логіки, мудрості і розуміння. Ти Бог, Яко
му можливо все! Благаю: спаси нас, будь прапором
нашої перемоги. Нехай в Україні запанує мир. Слава
Отцю, Сину і Святому Духу! Амінь.

Роз д уми
Ти можеш витримати все, що життя тобі приготувало,
якщо будеш жити сьогоденням і не заглядатимеш у майбутнє.
коли мене весь час нудить, коли люди витріщаються на мою лису голову,
а жінка, що стоїть перед дзеркалом,
не впізнає власного відображення.

Лікування було не таким жахливим, як моє ставлення до нього. Я
страждала, бо не жила сьогоденням.
Думала про минуле, підраховуючи,
скільки днів триває моя хвороба. Боялася майбутнього, нової хіміотерапії,
побічних ефектів після неї, всіх сніданків, обідів і вечерь, які не прийме мій
шлунок, втоми від опромінення після
курсу хімії. У мене був тільки один вихід: припинити думати про те, що було вчора (і хорошого, і поганого), та

про те, що, можливо, буде завтра (також як хорошого, так і поганого). Єдиним днем, який варто було прожити,
був день сьогоднішній. Цю добу можна було витерпіти, якщо
не тягнути в неї минуле
і майбутнє. Один день
раку можна винести, якщо це є все, через що
мені належить пройти. Я
постійно привчала себе
не дивитися у календар.
Коли мені здавалось,
що доба – це занадто
багато, тоді я проживала день, годину за годиною, мить за миттю. Я
розбивала страх, депресію, злість, біль, смуток,
самотність, хворобу на
маленькі шматочки. Іноді притуляла долоні до
обличчя (було схоже на
шори у коня) і так нагадувала собі, що треба жити
сьогодні. Шори допомагають коням не бачити,
що відбувається праворуч і ліворуч, аби не злякатися або не
відволіктися від головного – рухатися
вперед. Отже, я одягала шори і казала собі: «Не дивись у минуле, не дивися в майбутнє». І потім робила крок,
ще крок, ще... Для того щоб не знімати
шор і не заглядати в інші дні, а бачити тільки сьогодні, потрібна неабияка
пильність. Кожен день я починала з
чистого аркуша. Забувала минулі дні і
навіть не думала про прийдешні. Просто намагалася жити сьогоденням.

Коли я викреслила всі, крім теперішнього, моменти, в моє життя просочилася радість. Не дні чи години
блаженства, а моменти – ніжні, милі моменти. Я більше не пропускала
їх, адже мій розум не мчав у майбутнє і не грузнув у минулому. Навіть
тепер, коли лікування залишилося
далеко позаду, у мене бувають дні,
коли страх стискає горло і майже
краде мій день, шепочучи: «А що,
як буде рецидив? А якщо ти більше не зможеш писати? А раптом ти
втратиш все, що любиш?» Та я вже
справляюся з цим.
Я послухалася поради літньої
жінки, з якою познайомилася в обителі. Щоранку, якою б не була погода (спека, дощ, сніг, хуртовина), вона відчиняла вікно у спальні, робила
глибокий вдих і вітала день такими
словами: «Цей день створив Господь. Я буду ним насолоджуватися
і буду щаслива». Ось цим днем. Не
вчорашнім, а сьогоднішнім. Я не відчиняла вікно, але щоранку починала
день з таких самих слів і зараз починаю. Іноді я додаю: «Дякую Тобі,
Боже, за ще один день життя. Даруй
мені благодать, щоб прожити його
глибоко, з усією повнотою і радістю».
Я більше не розтрачую сьогоднішній день на страх перед майбутнім та борсання в почутті провини і в
образах з минулого. Ні в майбутньому, ні в минулому Бог не перебуває.
Великий Аз єсмь Сущий в теперішній момент. Якщо я відчуваю Його
присутність сьогодні, то можу перенести, що завгодно.
Все, що потрібно кожному з нас,–
жити сьогодні.
Регіна БРЕТТ, з книги
«Бог ніколи не моргає»

місто на горі

www.mistonagori.com.ua

Те, що відбувається на сході нашої країни, офіційно називають АТО,
але фактично там іде справжня вій
на. Гинуть молоді хлопці. Юнаки, які
ще вчора навчалися в інституті, сьогодні вже з автоматами в руках захищають свою країну від ворога. І перед ними є лише два варіанти: або
вижити, або померти. Все. Більше нічого не існує. Під кулями життя на-

буває зовсім іншого смислу, цінності
міняються миттєво і кардинально.
Ми звикли, що від раку, СНІДу,
алкоголю щодня помирають люди.
Тож у суспільстві це не викликає
особливого резонансу. А тут щось
раптом звалилось на наші голови,
чого ми не очікували. Адже сімдесят
років такого не було, два покоління
виросло без війни. Ми спокійно жили
і планували майбутнє. Звичайно, без
війни добре. Але вона є. Тому я залишив свою дружину, маленьких дітей і поїхав разом з іншими братами
на схід, щоб підставити своє плече
солдатам. «Хлопці, ви захищаєте не
тільки свої родини – ви захищаєте і
мою сім’ю. І багато-багато інших. Якби не ви, то я, напевно, з автоматом
відбивався би вже десь під Львовом», – часто кажу їм.
На війні немає атеїстів. Безліч чудес, які ми бачили своїми очима або
нам про них розповідали солдати й
офіцери, є яскравим свідченням їх
віри в Бога.
Особливо запам’яталась розповідь одного з добровольців, лікаря,
що взяв до рук автомат: «Навколо
свист куль, кулеметні черги, вибухи гранат – реальна війна. Відстрілюючись, ми біжимо… Я без каски,
бронежилета. За три метри від мене вибухає міна і відштовхує ударом
у груди. Встаю, неушкоджений, дивлюсь на автомат, а він вигнувся від
осколків, що розлетілись від міни.
Бій триває далі. Підбігаю до пораненого, беру його автомат, відстрілююсь. Черговою кулею у мене вибиває зброю з рук. Те саме стається і
з третім автоматом. Далі – ще одне
диво. Від пострілу снайпера замість
мене постраждала моя рація, що була прикріплена на плечі. А потім біля
моїх ніг упала міна. Трава загорілася,
а вона не вибухнула!..» Щось неймовірне, той чоловік дійсно був під невидимим надійним Божим захистом.
Не менш хвилюючий момент я
пережив у Донецьку, коли слухав
свідчення родини віруючих. Вони
звідти не виїхали. Їхній дім не раз
потрапляв під бомбардування. Залишалося лише надіятись на Божий
захист. Тож вони ревно молилися.
Під час одного з обстрілів було особливо небезпечно. Будівля здригалася від вибухів, з вікон сипалося
скло. Коли все затихло, ті люди вийшли у двір і побачили на землі три
міни, які практично влучили у будинок (однією могло знести половину

дому), та не розірвалися.
А ще про БМП, обнесену ґратами, що повернулася з бою зі смертельними «подарунками»: дев’ять
снарядів застрягло в решітках, і жоден не вибухнув. Може таке бути?
Таке можливо тільки з Богом. Якби
хоч один вибуховий пристрій спрацював, БМП розірвало б ущент, усі
би пропали. Дев’ять разів вони мог
ли загинути, але Бог зберіг.
Коли почався «іловайський котел»,
ми якраз були у військовій частині, неподалік від того місця. Командир там
дуже переживав за своїх хлопців, що
потрапили в оточення. Їм всього лише по двадцять п’ять-тридцять років,
а їх розстрілюють в упор. Дорослий
мужчина потайки плакав, як батько,
що безсилий допомогти дітям. Ми запропонували помолитися разом з нами. Стали на коліна і кликали до Бога.
Це заспокоїло серця і подарувало надію. На ранок була вже загальна молитва: солдати, командири, священики в єдності просили Всевишнього за
бійців під Іловайськом, щоб Господь

змiнене

життя

силами це неможливо, адже кулемети – виробництва сорокових років, вони нагріваються і заклинюють, танки глухнуть, не стріляють,
хлопці вилазять з них і ремонтують
просто під час бою, якось залишаються живими і – знову вперед. Це
надзвичайно. Там, чуємо, снаряд
упав біля БМП, машину підкинуло
на кілька метрів, гусениці дивом
не злетіли, солдат, який ним керував, лише втратив свідомість, але
через 30 секунд отямився – і далі
в бій. Бачили танк, з якого відірвало вежу. Він був схожий на відкриту
консервну банку. Та всі, хто знаходився у ньому, залишилися живі і
здорові. Ще вразила розповідь про
солдата, який, виходячи з оточення, три доби просидів у воді, дихаючи через соломинку. Він потім казав, що весь той час молився. І Бог
його зберіг: ворог не виявив, він вижив, навіть не застудився.
Недавно приїхали ще на один
блокпост, спілкувалися з солдатами,
говорили їм про Спасителя. Майже
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га або захисту не існує. Автомат від
кулі не збереже. Як і бронежилет. Російські війська стріляють в основному бронебійними патронами.
А як тішить і надихає робота волонтерів! Перевозячи тонни вантажів, вони не лише забезпечують військо одягом та харчами, а й своїм
патріотизмом та самовідданістю піднімають бойовий дух. У цих невійськових добровольців не вистачає
часу виспатись і відпочити, та вони
відчувають себе щасливими. Дивлячись на них, переконуюсь, що є люди, здатні змінити країну.
Майже всюди, де ми буваємо на
фронті, практично народжується
церква. Адже церква – це не будівля,
а зібрання людей, що вірять у Бога.
Скрізь довкола нас збираються солдати. Ми спілкуємось, розповідаємо
їм про Ісуса Христа. «Уяви, – кажемо,
звертаючись до кожного, – що Господь – твій бойовий товариш, який
узяв на себе ту кулю, що призначалася тобі. Собою Він заступив тебе
від погибелі. Христос помер за тебе
особисто. І питання в тому, чи приймеш ти Його жертву, чи будеш цінувати те велике й незбагненне, що Він
зробив для тебе, а чи скажеш: «Ну то
й що? Помер, то помер, мене це не
стосується». Ісус – Той, що ніколи не
зрадить і не покине. Він заприсягнувся бути з нами весь час, до кінця віку.
Якщо ти повіриш у Боже Слово, прикличеш ім’я Господа у своє життя,
почнеш дотримуватися статуту, який
називається Новий Заповіт, то будеш
не лише українським солдатом, а й
станеш Божим воїном, воїном Армії
Христа. Віриш у те, що Ісус помер за
тебе особисто?» «Вірю», – дружно
відгукуються хлопці. На відміну від
нашого повсякденного життя, там, на
війні, особливо відчувається єдність,
вірність присязі, щирість і взаємови-

БОЙОВИЙ ТОВАРИШ,

ЯКИЙ УЗЯВ НА СЕБЕ КУЛЮ,
ЩО ПРИЗНАЧАЛАСЯ ТОБІ
зберіг їм життя і допоміг прорватися
до своїх. Наступний день почався також з молитви. Через дві доби дізнаємося, що люди, хто як міг, манівцями
почали виходити з «котла». В результаті майже всі хлопці з того батальйону вийшли живими. Ті, хто молився, зустрічали побратимів зі словами:
«Хлопці, слава Богу! Ми вас чекали,
хвилювалися». А ті у свою чергу: «Це
тільки Він зберіг нас». І розповідали
про дива, що ставалися з ними: як
командир, зібравши їх, сказав: «Я не
знаю, що робити. Давайте так: молимося і йдемо». І вони, озброєні, з молитвою «Отче наш», спокійно йдуть.
За п’ять метрів від них стоять сепаратисти на посту і їх не бачать – Господь просто позакривав їхні очі. Саме в цей час поруч завівся танк, під
той шум вони пройшли, ніхто нічого
не почув. У іншому місці сепаратисти щось там ремонтували, але в той
момент, як наші підійшли, старший
послав тих рити окопи, і група знову
прокралась непоміченою. Було ще
три ворожих блокпости, і повз них
пройшли з молитвою. Так чудесним способом, в надприродному
захисті, вони і вийшли неушкодженими, ніхто їх не побачив.
Уже майже п’ять місяців ми їздимо в зону АТО і бачимо, що армія воює і перемагає чудом. Своїми

всі вояки покаялися, прийняли святе причастя. Ми поїхали далі. А потім вони подзвонили отцю Павлу і
сказали, що Бог їх урятував. Розповіли, що після бомбування від блокпоста нічого не залишилось – все
було випалено і зрівняно з землею,
вони залишилися живі лише чудом.
Надія на Бога, молитва, віра на війні
справжні і безкомпромісні. Або життя або смерть, або сподівання на Бо-

ручка. А ще – надзвичайне сприйняття Бога. Дорослі, кремезні, мужні чоловіки перед Творцем – як діти. Вони
хочуть бути впевненими, що є Хтось
сильніший за них, всемогутній і люблячий, що захистить, збереже життя, прикриє Собою.
Бог посоромлений не буває. Він
переможець. Якщо Він за нас, то хто
у змозі протистояти?! Таких немає.
Володимир РІЗНИК, капелан, м.Львів

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
Михайлові
Ярівському,
радянському студенту столичного університету, напевно, ще
пам’яталося те товстезне Євангеліє з твердими, наче з фанери,
палітурками, яким зачитувався дід
Пилип і яке зачаровувало Михайла в
дитинстві кучерявими прописними літерами та бородатими святими на малюнках. Тому й спитав
викладача з наукового атеїзму про
«справжню Біблію».
ак чи інакше, але, вочевидь,
його цікавість не була випадковою. Про Біблію він чув давно, ще
в дитинстві. Серед однолітків і серед
старших ходили розмови, що читати
її не можна: хто прочитає – схитнеться розумом. Але якщо на підлітка чутки про таку «загрозу» з боку Писання ще справляли якесь враження, то
над студентом ті страшилки вже не
мали магічної сили: із творів класиків
він знав, що всі освічені люди минулого постійно читали або ж бодай ознайомлювалися зі Святим Письмом.
Тому його дивувало, в глибині душі навіть ображало те, що, говорячи
про Біблію як про таку собі пам’ятку
культури давнини, викладач відсилає
їх, студентів найпрестижнішого вузу України, до «Біблії для віруючих і
невіруючих» О. Ярославського. У тій
«біблії» саркастично висміювалася
біблійна мораль, що нібито склалася
в епоху родового ладу та рабовласницького суспільства і яка аж «ніяк не
може бути нормою поведінки для сучасної людини».
Хай так, міркував собі Михайло,
але чому освічені люди ХІХ століття
могли скласти свою власну думку про
ту саму «пам’ятку культури», маючи
часто її за настільну книгу, а сучасна
людина, будівник «світлого майбутнього», повинна живитися сумнівною
«жуйкою» із коротких біблійних фраз,
приправлених розлогими коментарями якогось Ярославського, котрий
відверто насміхався з «недолугості адептів біблійної моралі»? Звісно,
Михайло не мав ніякого уявлення про
мораль епохи родового чи рабовласницького ладу. Однак моральність людей ХІХ століття, котрі виховувалися
на біблійних заповідях і про яких він
міг скласти уявлення з творів того ж
Л. Толстого, Ф. Достоєвського, І. Тургенєва та інших, йому бачилася значно вищою і привабливішою, аніж моральне обличчя більшості сучасних
йому вихователів «нової людини».
Що відповів йому викладач наукового атеїзму? То вже не має значення. Головне – що студенти тоді так і
не побачили Біблію, бо ніхто їм і не
збирався її показувати. Натомість їх
змушували докладно конспектувати
і вивчати талмуди класиків марксизму-ленінізму. Звичайно, якби Михайлом оволоділо непереборне бажання
ознайомитися зі Словом Божим, він
би знайшов можливість це зробити.
Одного разу вони з однокурсником
випадково набрели в Києві на молитовний будинок якоїсь християнської
громади. Оскільки двері були відчинені, вони просто з цікавості зайшли всередину. Там порядкував лише один
чоловік (здається, то був пресвітер),
бо була середина звичайного будня.
Він поцікавився, чи є у хлопців якісь
запитання. Але які питання у них, гордовитих, могли бути до «сектанта»?
Вони поспішно звідти вийшли. Михайлові, однак, припав до душі вислів, що
він його прочитав над кафедрою в молитовному будинку, – «Бог є любов».
Це було своєрідним одкровенням, бо
розуміння любові у нього, зрозуміла
річ, було далеко не євангельське…
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инали роки. Якось Михайлові
потрапила на очі коротенька
замітка в «Известиях». Повідомлялося про археологічні знахідки, які підтверджували, що Ісус Христос – не
вигаданий персонаж і що людина,
можливо, релігійний чи громадський
діяч, з таким іменем дійсно могла бути. Годі й думати, щоб подібна інформація (та ще й у центральній газеті!)
з’явилася в часи Михайлового навчання. Однак після університету вже
минуло з десяток років, над країною
дув вітер горбачовських перемін, і на
подібні «сенсації» вже не дуже звертали увагу. Михайла Ярівського ж та
коротенька замітка чомусь не лише
здивувала, а й трохи схвилювала. Вирізав її і носив у блокноті, показуючи
при нагоді знайомим. Таке поширення
цієї «новини» аж ніяк не назвеш євангелізацією, бо Михайло майже на сто
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Виявилось, що поховати назавжди
«сонце» за шафою нітрохи не важче, ніж літературному Артуру-Оводові розбити глиняне зображення
розіп’ятого Христа.
Чи то від оголеної стіни, чи від
справжнього сонця, яке піднімалось
за вікном, але в кабінеті враз якось
посвітліло…
оістину, приберіть із душі ідолів – і її осяє Господь. Майже
відразу після того в книжковому кіоску, розташованому при вході до офісу, увагу Михайла привернула одна
книжечка. Це було дитяче видання
«Закону Божого», в якому коротко і в
доступній формі переказувався зміст
Біблії. Там описувалися основні біблійні події і містилися розповіді про
головних біблійних персонажів. Михайлове серце забилось частіше, як
тільки ту книжку він узяв до рук. Купив

В

УПІЙМАНИЙ
СЛОВОМ ІСТИНИ
Закінчення. Початок у попередньому номері

відсотків був упевнений, що Ісус Христос – це просто революціонер давніх
часів, якийсь народний ватажок, про
якого згодом склали міфи як про Бога. А як ще міг думати ідолопоклонник,
який ідеалізував Овода, Павла Корчагіна та боготворив Леніна? Так, він
бачив, що «світле майбутнє» значно
потьмарилося і втратило свою привабливість, стало предметом анекдотів. Однак сам Ленін залишався
для нього Сонцем, яке не в змозі заплямувати ніякі партійні бюрократи і
безсоромні чинуші-кар’єристи, з вини яких викривлено ленінський шлях
до кращого життя.
«Сонце» розкололося і спопеліло від «Огонька» Віталія Коротича. В
цьому журналі одного разу з’явилася
публікація про розстріл більшовиками багатолюдної мирної робітничої
демонстрації, яка в Петербурзі мала
привітати Всеросійські установчі збори, що повинні були визначити подальший державний устрій Росії. З
наказу Леніна демонстрацію зустріли
кулеметним вогнем, а установчі збори
розігнали озброєні до зубів матроси.
Сенсаційні публікації тоді з’являлися
ледь не кожен день, однак ця просто
потрясла Михайла. Він довго не міг заснути після прочитаного, а наступного
дня, прийшовши раненько до робочого кабінету, почав з того, що заліз на
стілець і зняв із гвіздка портрет «вождя народів». Подібні портрети за два
роки до того були розвішані у всіх кабінетах їхнього офісу – з нагоди 70-річчя Жовтневої революції. Навіть не глянувши на кумира, Михайло жбурнув
рамку за величезну шафу, яка роками
не відсовувалася від стіни.
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її, не роздумуючи, тим більше, що в
кіоску це був єдиний екземпляр.
Читав ту дитячу книжку не з меншим захопленням, ніж свого часу –
роман «Овод» Е. Войнич або «Війну і
мир» Л. Толстого. З усього прочитаного в «Законі Божому для дітей» йому
найбільше сподобалися євангельські
сюжети, а з усіх біблійних персонажів – Ісус Христос. Ні, Михайло не може сказати, що в нього тоді з’явилася
віра. Він сприйняв Христа швидше
так, як сприймав інших літературних
героїв. Тільки при цьому не забував
про ту коротку замітку в «Известиях»,
де вчені говорили, що Христос – не видумка, а реальна історична постать…
Відтоді у Михайла найбільш улюб
леним персонажем з-поміж усіх, знаних раніше, став Ісус Христос. Ні, Він
ще не був для Михайла Богом. Але
вже тоді, в час розчарувань і тривог,
коли багато людей губили останні надії серед уламків колишніх ідеалів та
ідолів, його душа, шукаючи опертя,
тайкома зігрівалася цим Іменем.
А в 1991-му році, ще до розвалу СРСР, добрий знайомий, з яким
Михайло любив співати застільних пісень, сказав, що в нього є
справжнісінька Біблія. Його дружина
працювала в обласній бібліотеці, ку-
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ди від якоїсь іноземної місії надійшло
кільканадцять примірників Писання
українською мовою. Оскільки начальство не знало, що робити з такою «літературою», її роздали співробітникам. Михайло, не торгуючись, віддав
приятелю затребуваних 40 радянсь
ких рублів – і та «справжнісінька» Біблія опинилася в його руках.
З того часу ця Книга стала для нього основною серед багатьох творів і
різних видань, якими була забита домашня бібліотека. Звісно, на Старому
Заповіті він спіткнувся відразу. Багато хто після цього відкладає Біблію, і
вона припадає пилом десь на полиці.
Михайла таке спотикання не спинило.
Він-то знав уже, де його головний Герой! Тож, перегорнувши старозавітні
книги, майже відразу взявся за Євангелія. Уже після першого – від Матвія – Михайло був просто ошелешений. «Чого ж це люди шукають? Чому
ми ворохобимося? – запитував сам
себе. – Ось же тут усе написано, як
треба жити! Ніякі революції, ніякі партії, рухи, вожді не принесуть нам щастя. Живімо за Христовими заповідями – і буде рай на землі!»
Такий хід думок був не випадковим: Михайло ще рік тому добровільно після трирічного партійного стажу
розпрощався з партквитком (у колективі останнім вступив до лав комуністів і першим вибув із них), часто бігав
на мітинги, усім серцем був за Народний Рух, вболівав за країну. А одного разу, слухаючи радіотрансляцію з
Верховної Ради вже нібито незалежної України, раптом усвідомив: суспільство смертельно хворе, і вже ніхто
йому не допоможе. «Ніхто, окрім Бога!» – майже вголос сказав сам собі –
і на душі якось полегшало. Може, від
того, що все-таки є у нас шанс вижити,
бо є Той, Хто може нам допомогти?
ак сталося, що 1992-й рік вони із родиною зустрічали далеко від домівки. Душа чомусь була не
на місці. Щойно розпалася величезна країна, якою він колись гордився,
розвалювалась фінансова система.
Якась тривога через непевність становища і непередбачуваність майбутнього охоплювала серце. Михайло,
користуючись новорічними й різдвяними святами, звеселяв його у відомий спосіб. А якось, зачарований місячною й тихою ніччю, він відірвався
від усіх і опинився сам серед поля.
Морозне небо, здавалось, аж дзвеніло зорями, а його душа – співала.
«Господи! – несподівано для себе
вголос сказав Михайло. – Ось я! І я
хочу бути з Тобою!»
Це було його перше звертання до
Бога – не завченими словами молитви «Отче наш», а особисте – з самого
серця. І сталося чудо: Небо йому відповіло! Воно несподівано розродилося таким зорепадом, якого Михайло
не бачив ні до того, ні після. Він остовпів від несподіванки: зірки-метеорити одна за одною летіли, здавалось,
просто йому назустріч…
З того часу Михайло почав читати
Біблію і молитися щоденно. Та ще мало минути довгих чотири роки, перш
ніж він став перед Богом на коліна,
щоб сказати: «Прости мене, Отче, і
прийми мене, грішного!». Однак то
вже інша історія.
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