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Багато хто з людей, які, може, ні-

коли і в церкві не були, добре знають 
про релігійні свята, бо полюбляють 
святкувати. От і Стрітення, що при-
падає на середину лютого, – хто про 
нього не чув?

«Сьогодні зима літо зустрічає! – 
любив говорити мій дядько на Стрі-
тення і, посміхаючись, додавав: – І 
циган кожуха продав...» Тоді нам, ді-
тям, було незрозуміло, як це взим-
ку можна зустрітися з літом і чому 
вже час позбуватися кожуха. Аж зго-
дом, коли вже дядька не стало, про-
читав ті його вислови у народних 
прислів’ях.

Прожив мій родич доволі склад-
не життя, був ним утомлений, але 
й в останні дні йому не хотілося по-
кидати цю землю. Він дуже любив її. 
Його надзвичайно чутлива до всього 
живого душа трепетно відгукувалася 
на всякий посвист пташки і веселий 
гомін струмка, однак, готова ділитися 
своїм теплом з кожним, кому холод-
но й незатишно в цьому світі, вона 
сама чи зігрілася в ньому? Чи зустрі-
лася взагалі з літом Господнім?

«Минули жнива, скінчилося літо, 
а ми не спасенні», – з жалем колись 
зауважив біблійний пророк Єремія. 
Так, «стрітення» означає зустріч. За 
народним повір’ям, на Стрітення зи-

ма зустрічається з літом. У цей день 
традиційно відзначають євангель-
ську подію, що сталася на сороко-
вий день після народження Ісуса, 
коли Марія принесла Дитя до храму. 

Праведний Симеон, якому було вже 
багато літ, впізнав у Немовляті Спа-
сителя, взяв Його на свої руки і про-
мовив: «Нині відпускаєш раба Тво-
го, Владико...» 

Зустріч старого Симеона та Ісу
саНемовляти має глибокий сим-
волічний зміст для кожного христи-
янина. Адже дата найважливішого 

стрітення зазначена не в календарі, 
а в серцях, що зберігають любов до 
Бога. Симеон, проводячи багато ча-
су в молитвах і в читанні пророків, 
знав щось таке, що для інших іуде-
їв було закрите. І коли прийшов час 
прощатися з цим світом, йому було 
спокійно на душі, навіть радісно. Ісус 
був ще тільки Дитятком, але Симеон, 
муж віри й молитви, котрий роками 
чекав зустрічі з Месією, добре знав, 
Кого він прийняв на руки і Чиє тепло 
при цьому торкнулося його серця.

Стрітення – це зустріч Симеона з 
Господом, людини – з Богом, Старо-
го Завіту – з Новим. Зрештою, це – 
символ нашої власної зустрічі з Ісу
cом Христом, яка повинна відбутися 
ще за життя, бо без неї не ввійти у 
Царство Небесне. Пророк Ісая, що 
за кілька віків до згаданого Стрітен-
ня передбачив прихід Ісуса Христа, 
говорив про час Його з’явлення не 
інакше, як про «літо благовоління 
Господнього».

Зустріч Симеона й Ісуса симво-
лічно говорить, що Закон із старо-
завітними заборонами поступається 
місцем благодаті Божій із Христови-
ми заповідями любові. Ніхто з людей 
не міг і не може виконати всі заповіді 
Закону. Законом люди скуті, як зем-
ля – морозом, а ріка – кригою. Адже 
порушення бодай однієї заповіді 
означало невиконання всього Зако-
ну. А за це – смерть. Так написано в 
Біблії. Кого ж не «морозитиме» така 
перспектива? Де тут шанс потрапи-

ти в Царство Небесне?
Очевидці розповідали: тремтів, 

наче од морозу, і мій родич, коли йо-
го добра душа покидала змучене ті-
ло, як пташка – пошарпане вітрами 
гніздо, вилітаючи в далекий вирій... 
I не дивно, бо хто з нас безгрішний? 
Страшно, мабуть, в урочний час ду-
ші відриватись від тіла й летіти на 
зустріч із Господом.

Приклад Симеона нагадує: як 
важливо, щоб у храмах наших сер-
дець відбулося особисте стрітення 
з Тим, Хто дарує літо благодатне. 
Аби не сталося за словами пророка 
Єремії, який попередив, що проми-
нуть жнива і скінчиться літо, а ми… 
Чи спасенні? 

Господи Ісусе!  
Визнаю, що я гріш-
ник і сам себе спас-
ти не можу. Вірю, 
що Ти помер за 
мене на Гол-
гофі і прий
няв покаран-
ня за мої грі-
хи. Прошу: про-
сти всі мої про-
вини, увійди в моє сер-
це і будь моїм Господом та 
Спасителем. Довіряю Тобі 
своє життя, хочу жити для  
Тебе і служити Тобі. Амінь.

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

Ми живемо в час, коли у світі чи не щодня від-
буваються катастрофи, війни, теракти. Внаслідок 
цього гинуть люди. Нам, звісно, шкода їх, але наші 
суєтні справи відсувають чужі біди на задній план. 
Ми швидко забуваємо почуте і живемо далі, як нічо-
го й не було. Останніми роками у наших сусідів, не 
так далеко від України, ставалось багато недоброго, 
страшного, навіть трагічного. Пам’ятаємо військо-
ві конфлікти у Придністров’ї, Абхазії, Чечні, Нагор-
ному Карабаху. ЗМІ віщали нам новини про криваві 
сутички на тих землях, розруху, зубожіння, смерть. 
Якоюсь мірою ми, звісно, співчували народам, втяг-
нутим у конфлікти, але сильно їх проблеми нас не 
зачіпали. І це природно. Адже більше всетаки вбо-
ліваєш за своїх найближчих, рідних, друзів. Та й зро-
зуміти інших людей легше тоді, коли сам побуваєш у 
якійсь схожій ситуації, переживеш подібне. 

І от раптово таке ж страшне лихо прийшло на на-
шу землю, до нашого народу, в наші домівки. Війна. 
Ворог задумав хитро і підступно захопити, відібрати, 
знищити. У відповідь нація сколихнулася. Ніхто не за-
лишився байдужим. Бо нам не байдуже, хто господа-
рюватиме в нашому краї. Як не однаково, наприклад, 
хто ввечері повертається з роботи у власну оселю – 
хазяїн з дітьми чи чужі люди. Звичайно, ми не дозво-
лимо чужинцю оселитися в нашому домі. Скажемо 
йому: «У тебе є свій дім, іди туди». А якщо той впи-
ратиметься, безперечно, виштовхаємо його за двері 
силою. Тому на захист України піднялися тисячі до-
бровольців. Мільйони об’єдналися у підтримці армії. 
Ми піднесли свій голос у молитві до Небесного Отця 
про допомогу. Біблія каже, що землею наділяє Гос-
подь. Він дав нам землю у володіння і доручив муд ро 
розпоряджатися нею. Отже, ми підзвітні Йому. А ще 
ми добре розуміємо спільну відповідальність перед 

нащадками за те, що їм дістанеться у спадок.
Як же в такій складній ситуації діяти віруючим у 

Бога людям? Відповідь знаходимо у Божому Сло-
ві, яке для нас є світильником. Ідучи за ним, не 
зіб’ємося з дороги і будемо мати успіх. Коли ізраїль-
ський народ опинявся перед загрозою військового 
захоплення і знищення, то починав ревно кликати 
до Бога. Ті, що мали зброю в руках, воювали на полі 
бою, а духовні поводирі на чолі з Мойсеєм молили-
ся. І ставалося, коли Мойсей підіймав свої руки до 
неба, просячи допомоги, то перемагав Ізраїль, а ко-
ли чоловік знемагав і руки опускались, то перевага 

була на боці ворога. Бачачи це, його мудрі помічни-
ки поклали великого каменя, щоб Мойсей сів, а самі 
підтримували його руки. Так вони, молячись, і одер-
жали перемогу. Або інший випадок, про який також 
ідеться в Біблії. Тоді завойовник великою силою на-
пав на ізраїльтян. З цього приводу юдейський цар 
проголосив на всю країну піст і постановив зверну-
тися до Господа. Мешканці краю послухались свого 
правителя і як один зібралися на спільну молитву. 
«Нема-бо в нас сили, – сказали вони, – перед цією 
силою-силенною, що приходить на нас, і ми не зна-
ємо, що зробимо, бо наші очі – на Тебе!» «Не бій-
теся та не жахайтеся, – промовив Господь у від-
повідь, – бо не ваша ця війна, а Божа!» 

Отже, наша зброя – це спільна молитва до все-
могутнього Бога за припинення воєнних дій на схо-
ді країни, за звільнення Донбасу від бойовиків та 
російських військ, за порозуміння між українцями – 
тими, хто піддався кремлівській брехні, і тими, що 
залишаються патріотами, за наших захисників, аби 
Бог допомагав їм у всьому, за зцілення поранених 
та загоєння душевних ран рідних загиблих, за мир в 
Україні, за наше спасіння і майбуття. Адже Бог ми-
лостивий і люблячий, всемогутній і всесильний. Він 
завжди на боці скривджених. Він за нас і «незаба-
ром подасть оборону» (Євангеліє від Луки18:8).

Україна – це наш дім. Ми тут народилися і жи-
вемо. Тут поховані наші батьки, діди і прадіди. Тут 
жити нашим дітям і онукам. Ми маємо всі разом 
захистити його, кожен посвоєму: і матеріально, і 
зброєю, і силою, і спільною щирою молитвою. Бо 
не час «сидіти по наших домах, покритих кахля-
ми, коли дім цей збурений».

Віктор ФРАНЧУК, м.Новодністровськ

НЕ ЧАС СИДІТИ ПО ДОМАХ

ЗУСТРІНЬ СВОЄ ЛІТО Спасіння в Ісусі
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Грекокатолицький свя-

щеник Омелян Ковч (1884
1944) усе своє життя був 
відданий служінню Богу і 
людям. Заради тих, хто по-
требував допомоги та під-
тримки, він нехтував своїм 
благополуччям, а то й бук-
вально наражав себе на не-
безпеку. У найскладніших 
життєвих ситуаціях його віра 
до останнього подиху зали-
шалась незламною і живою. 

Священицьку службу чо-
ловік розпочав у Підволо-
чиську Тернопільської об-

ласті. Згодом за покликом 
серця поїхав до Боснії слу-
жити своїм землякамемі-
грантам, яким у мусульман-
ському оточенні нелегко 
було зберегти християнську 
віру. На Батьківщину повер-
нувся під час Першої світової 
війни і одразу пішов капела-
ном до Української галицької 
армії. В одному з боїв без-
страшний пастор, перебува-
ючи плічопліч з солдатами 
на полі бою, потрапив у по-

лон до росіян. Слава Богу, 
тоді вдалося втекти. Та не-
вдовзі був заарештований 
поляками і відправлений 
до концентраційного табо-
ру. Після звільнення протя-
гом 20 років жив і працював 
у Перемишлянах. Віднов-
люючи церкву, народний 
дім, створюючи гуртки, хо-
ри, студентські організації, 
розбудовував релігійне та 
культурне життя української 
громади. Дарував людям до-
броту і любов, надихав їх ві-
рою і надією.

А з початком подвійної 
(радянської і німецької) оку-
пації Галичини яскраво про-
явилась і його надприродна 
сила духу та самопожертва. 
В цей час віряни потребува-
ли особливої підтримки, бо 
ворог посягав на їхнє  жит-
тя. Неабиякою відвагою, 
мудрістю та милосердям 
відзначилось служіння свя-
щеника євреям, проблеми 
яких з приходом німців на-
брали особливої гостроти. 
З великим ризиком для се-
бе отець Омелян хрестив 

їх, аби врятувати від смерті. 
Видаючи метрики, він спа-
сав людей від знищення. 
Божий слуга навіть не побо-
явся звернутися до Гітлера 
з листом, в якому засуджу-
вав масові вбивства євреїв 
і вимагав дозволу відвідува-
ти їх у гетто. За ці дії був за-
арештований гестапо. Його 
змушували визнати вину і 
відмовитись від подальшої 
допомоги євреям. Та він за-
лишився несхитним. Тож 
через якийсь час Омеляна 
Ковча перевезли до конц-
табору Майданек (Польща). 
Але й там він таємно про-
довжував свою священиць-
ку діяльність: підпільно від-
правляв Літургію, сповідав 
в’язнів, причащав, хрестив 
та благословляв. Як духов
на особа, служив усім лю-
дям, незалежно від їхньої 
нації, походження та кон-
фесійної приналежності. 
«Він не дбав про себе, ро-
бив добро всім, хто до ньо-
го звертався, тому і любили 
його всі – українці, поляки, 
євреї», – згадує один із його 

сучасників. Перебування у 
концентраційному таборі він 
вважав місіонерством. Там, 
в нелюдських умовах, зали-
шаючись відданим і вір ним 
душпастирем, Омелян  Ковч 
завершив своє земне слу-
жіння, зумівши зберегти у 
таких трагічних обставинах 
людяність та священицьку 
гідність. В’язень №2399 по-
мер 25 березня 1944 р. від 
флегмони (гострого гнійного 
запалення) ноги. Його тіло 
було спалене у крематорії.

Колишній глава УГКЦ 
кардинал Любомир Гузар 
про нього сказав: «Він був 
сином одного народу, помер 
на землі іншого народу, спа-
саючи синів і дочок третього 
народу». Нелицемірна лю-
бов до ближнього, ба навіть 
до ворогів, глибока вдяч-
ність Богу, повна відданість 
служінню зворушують і ви-
кликають щире захоплення. 
Щемливо трепетні, умирот-
ворено спокійні слова одно-
го з листів Омеляна Ковча 
до дітей торкаються най-
глибших струн душі кожного, 
хто його читає. Здається, че-
рез них Сам Бог розкриває 
батьківські обійми, ніжно і 
лагідно шепоче до розчуле-
ного серця. І все земне стає 
другорядним та незначним:

«Я дякую Богові за Йо-
го доброту до мене. За ви-
нятком раю, це єдине міс-
це, де я хочу бути. Тут 
ми всі рівні: поляки, євреї, 
українці, росіяни, латвій-
ці та естонці. Я єдиний 
священик між ними. На-
віть не можу собі уявити, 
як тут буде без мене. Тут 

я бачу Бога, який є один 
для всіх нас, без огляду на 
наші релігійні відміннос-
ті. Можливо, наші церк-
ви є різні, але той самий 
Великий і Всемогутній 
Бог править усіма нами. 
Коли я відправляю свя-
ту Літургію, вони всі мо-
ляться. Вони умирають 
порізному, і я допомагаю 
їм перейти цей малень-
кий місточок до вічності. 
Хіба це не благословення? 
Хіба це не найвеличніша 
корона, котру Бог міг по-
ложити на мою голову? 
Це справді так. Я дякую 
Богові тисячу разів на 
день за те, що послав ме-
не сюди. Я більше Його ні 
про що не прошу. Не пере-
живайте і не втрачайте 
віри в те, що я роблю. За-
мість того – радійте. Мо-
літься за тих, хто ство-
рив цей концентраційний 
табір і цю систему. Вони 
єдині, хто потребує на-
ших молитов. Нехай Бог 
змилується над ними.

Я розумію, що ви ста-
раєтеся визволити мене. 
Але я вас прошу цього не 
робити. Вчора вони вби-
ли 50 людей. Якщо мене 
тут не буде, то хто до-
поможе їм перейти через 
ці страждання? Вони пі
дуть по шляху до Вічнос-
ті з усіма їхніми гріхами і 
зневірою, котра приведе їх 
у пекло. А зараз вони ідуть 
на смерть з високо підня-
тими головами, залишив-
ши позаду всі гріхи. І та-
ким чином вони попадуть 
до вічного міста».

Читаючи оцей, один із перших 
надрукованих віршів українського 
поета Володимира Сосюри, дивує-
мось: які актуальні ці слова сьогод-
ні! Як важливо дослухатися до за-
клику, що звучить у цих рядках. Як 
нам потрібна сьогодні єдність, віра і 
любов. Любов до ближніх і дальніх, 
любов до Бога і до Вітчизни. Воло-
димир Сосюра мав таку любов, інак-
ше не написав би цих полум’яних 
слів. А що стосується його віри, то 
про неї свідчать інші рядки, написа-
ні ним ще в школі: «Господь, услышь 
мои моленья, раскаянье мое при-
ми. Прости мои Ты согрешенья, на 
путь святой благослови. Милая Ро-
дина, многострадальная… Я о спа-
сеньи твоем, лучезарная, жгуче и 
жарко молюсь». 

Поетична спадщина В. Сосюри, 
як ні в кого з українських поетів йо-
го доби, багата патріотичними мо-
тивами. Причому образ Вітчизни 
поступово розростається – від се-
лища Третя Рота, (нині входить до 
Лисичанська, там майбутній поет 
працював на заводі) через степо-
ве роздолля Донеччини – до всього 
українського світу з його неодмінни-

ми ясними зорями й тихими водами. 
Грізне життя на фронтах війн – гро-
мадянської і Другої світової – дава-
ло В. Сосюрі все новий матеріал. 
Біль за понівечений рідний край у 
жахливі часи фашистської окупації 
народив прекрасні рядки любові до 
України. Тим часом поет часто по-
терпав за свої вірші. Йому навіть за-
кидали, що він недруг українського 
народу. Командній лізі Сталіна бу-
ло необхідно зганьбити небезпечне 
для влади почуття любові до рідної 
землі. Та жодні приписи чи й навіть 
вироки не змусили поета відректися 
від неї. Протягом усього життя він 
повсякчас сповідається в любові та 
вірності Україні.

То де ж народився і виріс цей 
палкий патріот української землі? 
Як не дивно, на станції Дебальце-
ве – там, де сьогодні знову, як і в ча-
си його школярства, ллється кров. 
Його батьки також жили і працюва-
ли в тому суворому вугільному краї: 
мати – на Луганському патронно-
му заводі, тато – на різних роботах, 
був і шахтарем. Саме на Донеччи-
ні майбутній поет плекав у своєму 
серці любов до Батьківщини і від-

даність своєму народові. Цей факт 
приємно вражає нині і наповнює ду-
шу вірою у краще. Адже будучи ко-
рінним донеччанином, В. Сосюра, 
як і всі його земляки, знали: Дон-
бас – це Україна.

Один із його найкращих патріо-
тичних творів – вірш «Любіть Укра-
їну» – став причиною найгостріших 
звинувачень поета в націоналізмі. 
Сьогодні також цькують українську 
націю за те ж саме почуття патріо-
тизму. Однак тішить і надихає, що, 
як і століття тому, маємо тисячі па-
тріотів, ладних ставати до бою у за-
хисті рідної землі. Як і тоді, серед 

готових іти в бій – вихідці не лише 
західної та центральної України, але 
й уродженці сходу нашої держави.

Вчитаймося у пристрасні рядки 
поезії, що стала другим гімном – за-
кликом до всіх, чиє серце б’ється в 
унісон з тими, хто протягом багатьох 
віків ставав до лав борців за волю і 
гинув на полях кривавих битв.

ПАТРІОТ ІЗ ДЕБАЛЬЦЕВОГО Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Без неї – ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, в бою,
в цей час, як гудуть батареї
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!

«ТУТ
Я
БАЧУ
БОГА»

Чи вже не пора перестати так гризтись,
бо зіронька волі захмарилась вже,
Нам треба єднатись і з ворогом битись,
що з сміхом кайдани нам знову кує.
Ой, встаньте, ой, встаньте, вже хмари несуться
і смерть вони зіроньці волі несуть.
Чи чуєте? Плаче земля там, де б’ються,
де червоную кров за Україну ллють...

Нехай же ці слова, написані трагіч-
ного 1944го року, долинуть і до тих, 
чиї ноги ходять по тій самій землі, де 
з’явився на світ, жив, натхненно творив 
і боровся талановитий поет, полум’яний 
патріот Володимир Сосюра.

Галина ЯРІВСЬКА, 
м.Новодністровськ

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

Всем известно, что жизнь чело-
века может измениться в мгновение 
ока. Только, как правило, в худшую 
сторону, к сожалению. Ну, разве что 
какоето сказочное богатство сва-
лится на голову или принц на белом 
коне замуж возьмет. Тогда, вероят-
но, враз можно стать обладатель-
ницей счастья. Но поскольку в моей 
исковерканной, поломанной судьбе 
не было ни малейших предпосылок 
к тому или другому, то и надеяться 
мне было совершенно не на что. И 
все же…

Но по порядку. Родилась я и вы-
росла в обычной советской семье. 
Как и большинство моих ровесни-
ков, воспитывали меня, в основном, 
в садике и в школе. В те годы дома 
особое внимание детям не уделя-
лось. В детстве были какието инте-
ресы, даже закончила музыкальную 
школу. И все же, думаю, самое важ-
ное с той поры я почерпнула от ба-
бушки. Она рассказывала мне о Бо-
ге. Ее родители (мои прабабушка и 
прадедушка) были евангельскими 
верующими. Отец служил регентом 
в церкви, а мать занималась деть-
ми. Но их жизни прервал голодомор. 
Они умерли совсем молодыми. Ба-
бушке тогда было всего девять лет, 
и все, что она помнила из духовной 
науки, это молитва «Отче наш», ко-
торой научила и меня.

Возможно, как раз изза бабушки-
ного влияния в один из дней у меня, 
пятиклассницы, возникло желание 
зайти в церковь, которая открылась 
возле нашей школы. До этого в том 
здании был ресторан. А после раз-
вала Союза храм отреставрировали 
и церковь восстановили в правах. 
Поначалу бывала на служениях ра-
ди любопытства. Но в какойто мо-
мент осознала, что мне там хорошо. 
Начала петь в хоре, посещать дет-
скую воскресную школу. Церковь 
для меня стала своеобразной отду-
шиной, ведь дома находиться было 
невыносимо: папа к тому времени 
уже сильно пил и постоянно сканда-
лил с мамой. Это очень угнетало. 

В подростковом возрасте у детей 
возникает множество жизненно важ-
ных вопросов: о смысле бытия, сво-
ем месте во вселенной, о дружбе, 
любви и ненависти… В этом смыс
ле я не была исключением. Безот-
ветные «Что?» «Почему?» «Как?» 
тревожили душу. Мама не восприни-
мала меня серьезно и никогда не раз-
говаривала со мной, как со взрослой. 
В церкви, к сожалению, тоже не на-
шлось человека, который бы выслу-
шал, вник в мои проблемы и наста-
вил. Поэтому ответы начала искать 
сама. Увлеклась магией и гороско-
пами. Конечно, такая кардинальная 
перемена интересов привела к тому, 
что я перестала посещать церковь. А 
вскоре моя жизнь и вовсе сломалась, 

перевернулась с ног на голову. В че-
тырнадцать лет со мной произошло 
ужасное: меня изнасиловали. 

После этого отвернулись все дру-
зья, с насмешкой и презрением смо-
трели одноклассники. Со мной ни-
кто не разговаривал, никто никуда 
не звал. Даже мама не поддержала, 
она считала, что я ее только позорю. 
Испытывая горечь отверженности, 
предательства, обмана, я чувство-
вала себя бессильной, разбитой, по-
кинутой. Жизнь стала пустой и бес-
смысленной. Все, во что я верила, 
о чем мечтала, было перечеркнуто. 

И я стремительно покатилась по 
наклонной: появились непонятные 
друзья, плохие компании. Научи-
лась курить, пить, обманывать, ста-
ла очень жестокой по отношению к 
людям. Не жалела никого – ни ро-
дителей, от которых вскоре ушла, 
ни подруг, которых в подходящий 
момент использовала и предавала. 
Правда, глубоко в сердце теплилась 
надежда, что все это временно, что 
впереди меня ждет другая, лучшая, 
жизнь, ведь я слышала когдато, что 
Богу наши судьбы не безразличны. 
Иногда приходила мысль остано-
виться и жить подругому. Но как? 
Решила поступить в техникум, чтоб 
уехать в другой город, подальше от 
родителей. Не получилось. И я, ра-
зочаровавшись еще больше, в деся-
том классе бросила школу и ушла из 
дому. Жила, где придется. Потом с 
подругой уехали в Киев. Обманыва-
ли, воровали, находили мужчин, ко-
торые нас обеспечивали, в общем, 
не брезговали ничем. 

В какойто момент невесть от-
куда засиявший проблеск надежды 
отрезвил: захотелось завязать с 
беспутной жизнью и начать новую. 
Думаю, что посещение церкви и 
общение с бабушкой определенно 
оставили свой след в моей душе. 
Откудато из подсознания всплыло 
понимание, ощущение скоротечно-
сти человеческой жизни, а значит, – 
ее ценности. Так что я вышла замуж, 
родила ребенка. Но в семье, постро-
енной на обмане и блуде, будущего 
нет – от мужа вскоре ушла. Малень-
кого сына отвезла к родителям и 
снова пустилась во все тяжкие. 

Рестораны, кафе, веселые ком-
пании, внимание богатых мужчин, 
деньги, дорогие подарки не могли 
заполнить душевную пустоту и за-
глушить угрызения совести. В трез-
вом состоянии жить было невоз-
можно, да и не хотелось. Поэтому 
алкоголь и наркотики прочно обо-
сновались в моем ежедневном ра-
ционе. Трясина засасывала все 
глубже. Сожительствовала с мужчи-
ной, на пятнадцать лет старше ме-
ня. Уголовник со стажем, наркоман, 
он издевался надо мной, как хотел. 
Бил по поводу и без. Мог швырнуть 
ножом или вилкой – что под руку 
попадало. Но мне было уже пра-
ктически все равно, плыла по тече-
нию. Воровала на рынках, в мага-
зинах. В одну из вылазок попалась 
на квартирной краже – светил срок. 
И вдруг я опять вспомнила о Боге. 
Просила Его, чтоб не посадили. И 
как ни удивительно, Он снизошел 
ко мне, такой грешной, и пощадил – 
все обошлось. Но жить было страш-
но. Реальность пугала все больше 
и больше. Когда не было денег на 
наркотик, я пила. В моменты прос-
ветления мысленно искала выход. 
Гдето в глубине души верила, что в 
моей жизни должно появиться что
то другое, ктото, кто вытащит меня 

из этой грязи. О замужестве даже не 
помышляла: кому я нужна со свои-
ми проблемами и зависимостями? 
Но друга ждала. И дождалась… 

В один из будничных дней, поку-
пая в притоне наркотик, я познако-
милась с парнем, который несколько 
дней назад освободился из тюрьмы. 
У Андрея было много проблем и не-
приятностей. Он тоже нуждался в 
понимании, помощи, принятии. Мы 
начали встречаться. Както сразу у 
нас сложились доверительные от-
ношения. И однажды я поделилась 
с ним мечтами о другой, нормаль-
ной, жизни. В тот момент уловила 
в глазах парня лучики радости. Он 
сказал, что знает, как изменить нашу 
жизнь, знает, кто нам может помочь. 
Мой необычный друг признался, что 
в тюрьме уверовал в Бога и некото-
рое время посещал там собрания. О 
Боге он говорил очень искренне, с 
большой верой и надеждой. Я услы-
шала, что Бог милостивый и любя-
щий, что Он прощает людям самые 
мерзкие грехи. Вдохновенные, мы 
вместе пошли на собрание в еван-
гельскую церковь. Так хотелось 
жить! Жить поновому. Поэтому по-
каялась сразу, в первый же день. 
Приняла Господа Иисуса Христа в 
свое сердце. С духовным спасением 
получила сверхъестественное исце-
ление души и тела, долгожданную 
свободу от алкоголя и наркозави-
симости, обрела новую жизнь… Так 
«случайный» знакомый помог мне 

выбраться из болота, в котором ба-
рахталась много лет.

Вскоре Андрей сделал мне пред-
ложение. Конечно, я с радостью со-
гласилась, и мы поженились. Через 
несколько месяцев забрали у роди-
телей моего сына, которого они все 
эти годы растили. Забрали практи-
чески силой, потому что мама не хо-
тела его отдавать. Она не верила, 
что из меня получится чтото путнее 
и ребенок будет жить в нормальной 
семье. Но ее опасения были напрас-
ными. С появлением Димы наша се-
мья еще больше окрепла. Потом у 

нас родились еще две дочери. 
Благодарна Господу за семью: 

детей и прекрасного мужа – насто-
ящего друга и духовного наставни-
ка. У нас с ним похожие судьбы. Это 
еще больше способствует нашему 
сближению и взаимопониманию. Он 
тоже был наркоманом (кололся че-
тырнадцать лет) и имел неприят-
ности с законом, около десяти лет 
просидел за решеткой. Уже и не 
наде ялся, что у него будет нормаль-
ная жизнь, а тем более – семья. Но 
Бог дарует то, что даже в самых сме-
лых мечтах не приходит на ум. Мы 
сделали свой выбор, пришли к Богу, 
и Он благословляет нас. Уже имеем 
свой дом, приобрести который без 
Божьей помощи было бы практиче-
ски нереально. В доме есть все не-
обходимое для жизни, даже форте-
пиано, на котором я играю. А мы с 
Андреем стали абсолютно другими 
людьми. Когда я рассказываю о сво-
ем прошлом и о том, что сделал Гос
подь, все только удивляются. 

Также искренне благодарю мою 
бабушку, которая непрестанно мо-
лилась за меня все годы моей непу-
тевой жизни. Хоть ей уже девяносто 
два года, но она и сейчас является 
для нас большим ободрением. С ро-
дителями отношения тоже налади-
лись. Молимся за их спасение. Ма-
ма читает Евангелие, верю, что она 
на пути к Богу. Сын очень повзро-
слел, ему уже тринадцать, в прош-
лом году он принял водное креще-

ние. Муж служит дьяконом церкви, 
я – больше по части творчества: 
декламирую на собраниях стихи, 
читаю библейские тексты и празд-
ничные поздравления. Наши дни на-
полнены смыслом и радостью. Спа-
сибо Творцу за жизнь. 

Всех, кто в безысходности, ну-
жде, страданиях, горе, прошу: при-
дите к Богу, обратитесь к Нему за 
помощью, Он услышит вас и обяза-
тельно ответит, наполнит ваши серд
ца неземным миром и любовью.

Ольга КАЛЮЖНАЯ, г. Лубны  
 Полтавская обл.

«Я знаю , кто нам поможет…»
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Замовлення № 154702

О, прекрасная, славна мадонно,
Царице земних бессарабських красот!
Ти вічно незламна у праці, безсонна,
Ти подих всеблагий жіночих щедрот.

Бо силою духа і силою слова
Волієш ти всесвіту вимірять даль.
І в цьому польоті, мов пташка, готова
Свою розгубити і тугу, й печаль.
Нехай вони кануть у нетрі і прірви,
Отії тривожні, невтішні думки.
І сонячне сяйво, і небо безмірне
Твоїх хай пригорнуться серця й руки.

І я пред тобою постану, мов грішник,
Впаду на коліна і тихо скажу:
Повір мені, люба! Сумлінно і ніжно,
Я нашої долі стежки стережу.

Любові ніяк-бо не можна здолати.
Ніхто і не зміг ще її розгадать.
Її не втаїш, мов послів’я крилате,
Як тую на листі медовую падь.

Не ремствуй у згадках. Забудь все, пробач.
Нехай поміж нами рожево і квітно
Озветься в буденностях наших привітно
Щебет пташок чи дитятковий плач…

Бо то є солодке. Цілюще та свіже.
І тільки в любові цвітуть почуття.
Бо лише в коханні є подиху ніжність,
Сердець найвірніших те вічне буття.

Василь ГАНДЗІЙ, член НСЖУ,
с.Романківці, Чернівецька область

ПОЧУ Т ТЯ ЛЮБОВІ

Шановна редакціє! Відтоді, як замав 
приємну нагоду гортати сторінки газети 
«Місто на горі», такої цікавої за змістом 
і файної на вигляд, мене не покидала дум-
ка: а що, як запропонувати до друку щось із 
власних творів? З цих мотивів і вирішив на-
діслати вам кілька віршів з історичної поеми 
«Бессарабська мадонна». Сподіваюсь, вони, 
ці твори, не зіпсують авторитет газети і, 
гадаю, знайдуть свого читача не лише на 
розлогих берегах буйноквітого Дністра… 

збори спеціально, щоб на-
вернути його до віри в Ісуса 
Христа, влаштовуються не-
подалік аптеки, тож обурю-
вався і кипів від злості кожен 
раз, коли євангельський спів 
долинав до його слуху. 

Одного разу він не витри-
мав – вибіг на вулицю, ви-
крикуючи лайки, та, розма-
хуючи кулаками, погрожував 
побити проповідника. Збори 
перервалися, люди всі ра-
зом почали щось говорити, 
а скандаліст, задоволений 
тим, що йому вдалося пору-
шити спокій віруючих, повер-
нувся до аптеки, гучно зачи-
нивши за собою двері. Та 
віруючі, полегшено зітхнув-
ши, наче нічого й не сталось, 
продовжували співати псал-
ми та проповідувати... 

В цей час у двері розлю-

ченого аптекаря постукала 
маленька дівчинка. Вона 
тримала у своїх тендітних 
руках записочку і просила 
дати їй ліки для хворої ма-
тусі. Аптекар, все ще злий, 
грубо відповів їй: «Чому ти 
прийшла тепер? Невже не 
могла прийти раніше? Апте-
ка зачинена!» «Я не могла 
прийти раніше, – відповіла 
дівчинка, – доктор тільки що 
був у мами, виписав ось цей 
рецепт, і я повинна прине-
сти ліки саме зараз, інакше 
мама помре».

Думки аптекаря були 
в сум’ятті. Злоба кипіла в 
ньому і тоді, коли він брав 
з полиць один за іншим 
флакони, щоб приготува-
ти мікстуру для хворої. Дів
чинка схопила ліки і поспі-
шила покинути аптеку та  її 
недоброго господаря. Чо-
ловік почав розкладати на-
зад на полиці пляшечки, аж 
раптом помітив свою стра-
шенну помилку! Не повірив 
своїм очам, коли прочитав 
ярлик на одному з флаконів. 
У ньому була отрута... Він 
дав жінці отруту, доливши її 
в пляшечку, з якою від ньо-
го щойно вийшла, нічого не 
підозрюючи, дівчинка. 

Переляканий аптекар ки-
нувся на вулицю і побіг за 
дів чинкою, але та вже давно 
зникла за поворотом. Його 
охопив жах. У повному від-
чаї він був готовий молити-

АПТЕКАР
В одному місті жив ап-

текар, який зовсім не вірив 
у Бога. Він завжди був сер-
дитий і злий, тому люди не 
любили ходити до нього за 
ліками. Але оскільки іншої 
аптеки поблизу не було, їм 
нічого не залишалося, як ко
ристуватися послугами цьо-
го безбожного чоловіка. 

На майданчику, через до-
рогу від аптеки, часто зби-
ралися віруючі. Молодий 
проповідник говорив Боже 
Слово голосно і натхненно. 
Він з усіх сил намагався за-
охотити до зібрань невірую-
чого аптекаря. Пристрасно-
му служителю так хотілося, 
аби той чоловік почув ра-
дісну євангельську звістку 
про спасіння та про те, як 
Господь Ісус любить людей. 
Аптекар добре розумів, що 

 

ЗАПРОШУЄМО  ВАС 
НА БОГОСЛУЖІННЯ

Своїй матусі я завжди да-
рую щось найкраще. Якщо це 
одяг, то найбільш вишуканий, 
якщо аксесуари, то елегантні, 
якщо каблучку, то сяючу. На-
віть онучку народила їй про-
сто пречудову. Ладна діста-
ти для неї зірку з неба. Тому 
що моя мама – найкраща у сві-
ті. Ні, не найкраща для мене, а 
взагалі найкраща.

Так, в пам’яті зринають 
часи, коли підлітком із-за дріб-
ниць сперечалась з нею, вла-
штовувала істерики, обра-
жалась до сліз. І лише зараз, 
живучи майже за тринадцять 
тисяч кілометрів від батьків-
ського дому, усвідомила важ-
ливі речі. Прийшло розуміння 
того, наскільки вона дорого-
цінна для мене і близька, дуже 
потрібна і незамінна. Люблю 
її, щиро цікавлюсь її справами, 
стараюсь оберігати від пере-
живань і тішити приємними 
сюрпризами. Хочу, щоб вона 

матусі
Дорогій

ся, але згадав, що не вірить 
у Бога. Адже перед цим зне-
важав Його, сміявся над ві-
руючими. Як же тепер він 
відкриє свого рота, щоб про-
сити чогось у Нього?! Проте 
у розпачі забувши все, що 
зовсім недавно думав і гово-
рив про Бога, упав на коліна 
і почав благати: «Боже, якщо 
Ти насправді є, поверни за-
раз до мене ту дівчинку!» 

Понурений, зайшов до 
аптеки. Та лиш причинив за 
собою двері, як у них дуже 
боязко хтось постукав. І тут 
же почувся тихий голосок 
знайомої дівчинки: «Милий 
дядечку аптекарю! Вибач-
те, будь ласка, але я так по-
спішала додому, що не ди-
вилася під ноги і впала. А 
пляшечка з мікстурою роз-
билася. Чи не могли ви при-
готувати ліки ще раз? Док-
тор сказав, що якщо мама не 
прийме їх сьогодні, то може 
померти...» 

Вражений аптекар нічого 
не відповів, лише легенько 

Історія  для душі

повсякчас відчувала мою під-
тримку, турботу і вдячність.

Адже коли я росла, мама по-
стійно економила на собі: ко-
ристувалась найдешевшою 
косметикою, одягалась з «се-
конд хенду», відмовлялась від 
якоїсь маленької радості, на-
віть такої, наприклад, як ча-
шечка кави у кав’ярні. Вона 
вважала це марнотратством 
і недозволеною розкішшю. Всі 
ці обмеження були заради ме-
не та моїх братів. Так, ми не 
носили одягу дорогих світових 
брендів, не було у нас мобіль-
них телефонів, аж поки ми не 
пішли у старшу школу. Зате 
ми завжди були ситі і добре 
одягнені. Мама дбала про на-
ше повноцінне, різноманітне 
харчування, купувала якісний 
одяг. Ми їздили на всі шкіль-
ні екскурсії та в літні табо-
ри, нам оплачувались мовні 
курси, танцювальні студії та 
спортивні тренування. Але 

найголов ніше – вона навчила 
мене співчувати людям і лю-
бити Бога.

Маючи за приклад мами-
ну жертовну любов, я теж 
старатимусь виховати своїх 

дітей так, щоб вони ма-
ли вдячне, чуйне серце, 
відгукувались на потре-

би інших, не були бай-
дужими до батьків, 
пам’ятали про нас 

і радували своєю 
увагою. Звичайно, 
чимось і мені дове-

деться жертвува-
ти. Можливо, зайвий раз 

не куплю щось цікавеньке для 
себе або відмовлюсь від улюб-
леної рибної страви з відомого 
японського ресторану...

Моїй мамі – трохи за 
п’ятдесят. Діти виросли і 
роз’їхалися. Але вона досі за-
ощаджує на собі. Кожну ко-
пійчину, яку заробляє, знову 
відкладає – тепер щоб допо-
магати вже іншим дітям. Моя 
непосидюща, невгамовна Ма-
ма самовіддано служить ви-
хованцям дитячого будинку 
в далекому Непалі. А там фі-
нансів потрібно багато. Тому 
вона просить про допомогу і 
підтримку всіх небайдужих. 
Вона робить це з вірою у те, 
що в людських серцях живе 
любов до нужденних. Прошу у 
Бога для моєї дорогої матусі 
сили, здоров’я, натхнення, аби 
вона мала змогу являти Божу 
любов ще багатьом-багатьом 
дітям. Думаю, що саме це і є її 
покликання.

Марія ФІЛІМОНОВА, США

погладив дівчинку по голівці. 
Швиденько приготував но-
ву мікстуру і віддав дівчинці, 
що здивовано кліпала очи-
ма. А коли та пішла, він по-
дякував Богові за те, що не 
став убивцею. І тут же згадав 
про зібрання на вулиці. Ки-
нувся туди, але віруючі вже 
починали розходитися. По-
бачивши його, вони були го-
тові почути нові нападки, але 
замість цього аптекар роз-
повів про чудо, яке щойно 
з ним сталося. Тепер він не 
сумнівався у тому, що Бог є. 
І не тільки є, але й цікавить-
ся справами людини та чує 
її. Ось і його почув та відпо-
вів. Так аптекар захотів стати 
християнином, щоб уже ніко-
ли не залишатися самому і 
могти завжди звертатися до 
Бога з усіма своїми болями 
та проблемами. Віруючі за-
любки прийняли його у своє 
середо вище і щиро раділи за 
того, про чиє спасіння моли-
лися уже давно.

Віра КУШНІР
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