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

« Го с п о д и  І с у с е !  
Визнаю, що я гріш-
ник і сам себе спас-
ти не можу. Вірю, 
що Ти помер за 
мене на Голгофі 
і прийняв пока-
рання за мої гріхи. 
Прошу: прости всі 
мої провини, увійди у 
моє серце і будь моїм Господом 
та Спасителем. Довіряю Тобі 
своє життя, хочу жити для  
Тебе і служити Тобі. Амінь!»

Спасіння в Ісусі

C л о в о  с в я щ е н и к а

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

(Євангеліє від Матвія 5:14)
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МIСТО

ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

на ГОРI

Наприкінці травня українці відзначали день 
П’ятидесятниці. Це християнське свято від-
недавна набуло статусу державного, і в нас 
з’явився додатковий вихідний. Використову-
ють його всі по-різному. Хтось зовсім не зва-
жає на визначну релігійну подію, декотрі заквіт-
чують свою оселю зеленим гіллям, більшість 
людей за традицією поминають на кладовищах 
мертвих, а деякі дякують Богу за злиття Святого 
Духа і народження Церкви. Про істинне значен-
ня для людей свята П’ятидесятниці розповідає 
прес-секретар Київської Патріархії, архиман-
дрит Євстратій (Іван Володимирович Зоря).

Новозавітне свято П’ятидесятниці збігається із 
старозавітним юдейським святом Шавуот, яке ви-
никло у п’ятдесятий день після виходу ізраїльсько-
го народу з Єгипту. Тоді на горі Синай Бог подару-
вав людям Закон. А кілька тисяч років по тому, на 
п’ятдесятий день після Воскресіння Христового, 
сталося злиття Святого Духа на землю. На зміну 
людським зусиллям в боротьбі з гріхом прийшла 
сила благодаті Божого Духа. Саме тоді народила-
ся Церква. На апостолів та всіх Христових учнів 
зійшов Святий Дух. Господь обіцяв Його Своїм 
послідовникам ще в Гетсиманському саду, перед 
хресними муками: «Краще для вас буде, коли Я 
піду до Отця і прийде Утішитель – Дух істини, 
якого пошлю від Отця».

Господь сотворив Церкву для того, щоб люди-
на мала можливість звершувати своє спасіння, 
бо Церква є тіло Господнє. У Священному Письмі 
сказано, що Христос – Глава Церкви, а всі ми – 
її тіло. Як людське тіло функціонує через фізичні 
плоть і кров, так і тіло церковне єднається плот-
тю і кров’ю Христовими, якими ми причащаємося 
в таїнстві Євхаристії. Через це освячуємося, для 

цього, власне, і потрібна Церква, щоб ми, лю-
ди грішні, недосконалі, поєднуючись зі святим 
і бездоганним Главою Церкви – Господом на-
шим  Ісусом Христом, самі набували цих якос-
тей: святості, досконалості, довершеності - тим 
самим наближаючись до Нього.

У старозавітні часи Божа благодать діяла на 
людину зовнішньо, а після сходження Святого Ду-

ха вона почала діяти зсередини, внутрішньо – в 
самому людському єстві. Непросто людині вико-
нувати заповіді Вседержителя, своєю силою на-
бувати праведності, але з допомогою Святого Ду-
ха, Який оновлює душу, очищає від гріхів, береже 
від спокус, це стало можливим. Та й щоб звіща-
ти Євангеліє, мало мати тільки знан ня, тобто бу-

ти підготовленим теоретично. Необхідно мати 
ще й внутрішню силу – Божий Дух. Як свідчить 
Біблія, перші учні Ісуса Христа почали активно 
проповіду вати Звістку про спасіння тільки після 
сходження на них сили від Господа.

День П’ятидесятниці люди називають ще свя-
том Трійці. Думаю, це не випадково. Адже цього 
дня завершилося Божественне одкровення про 
те, що Бог є Троїчний: Отець, Син і Святий Дух. Не 
три Боги, а Один у трьох Особах. У книзі Дій опи-
сано, як Святий Дух вперше у вигляді огненних 
язиків зійшов на учнів та апостолів. Вони почали 
проповідувати новими мовами, і багато тих про-
чан, які прийшли на свято до Єрусалиму з різних 
країв землі, почули проповідь Євангелії мовою ті-
єї місцевості, де вони жили. Це чудо Господь зро-
бив для того, щоб апостоли могли донести Благу 
Вість до «усякого народу під небом».

Свята Трійця – це велике, радісне й багато-
гранне свято. Цього дня ми впевнюємося у тому, 
що Бог дійсно є любов, адже Він зробив усе для 
нашого спасіння. І тепер лише від кожного осо-
бисто залежить, чи приймаємо ми ці надзвичайні 
дари, чи готові до того, щоб у своєму повсякден-
ному житті повною мірою використати можливос-
ті, що дав нам Господь для спасіння, аби досяг-
нути Царства Небесного, до якого Він кличе нас 
через Євангеліє, через Свою Церкву. Господь, 
як люблячий батько з відомої притчі про блудно-
го сина, виглядає нас, Своїх дорогоцінних дітей, і 
чекає нашого повернення з далекої країни – гріш-
ного світу, де ми, на жаль, занедбуємо Божі дари 
і часто марнуємо своє життя. Прислухаймось до 
Святого Духа, і Він дасть нам бажання, силу і на-
тхнення повернутись у лоно Небесного Отця. 

СВЯТИЙ ДУХ – УТІШИТЕЛЬ

Ярл ПЕЙСТІ, євангеліст 
Бог створив людину “за образом 

Своїм і подобою Своєю”, доскона-
лою і вічною, але попередив: якщо 
вона скуштує плід з дерева пізнання 
добра і зла, то помре. Тож до гріхо-
падіння Адам і Єва жили в цілкови-
тій гармонії, завжди були вдоволе-
ними, радісними, здоровими. Та як 
тільки вони згрішили, тобто пору-
шили встановлений Богом закон, 
з’явилося безліч проблем, у тому 
числі й фізичні хвороби. В той мо-
мент, коли у непослуху наші пред-
ки їли заборонене “яблуко”, смер-
тельне тління увійшло в їхні тіла. 
Як наслідок, людина, вінець Божо-
го творіння, духовно померла і ста-
ла схильною до душевних і фізич-
них вад. Отже, першопричиною всіх 
людських негараздів став гріх – не-
покірність волі Творця. З тих пір це 
зло ми робимо свідомо і постійно, 
тому що саме така поведінка стала 
для нас природною. Щодня ми чини-
мо гріх, що вносить повний безлад 
в наші душі, а відтак руйнує і весь 
організм. Тож грішити – бути злочин-
цем не лише перед Богом, а й сто-
совно себе. Таке сумне становище 
кожного. Чи є вихід з нього?

Думаю, що в Божих очах гріх 
подіб ний до фізичної хвороби, а 

грішник є не тільки кривд ником і 
правопорушником, але й безпорад-
ною жертвою невиліковної хроніч-
ної недуги – гріха. Господь дивить-
ся на грішника, як лікар на хворого, 
щоб зцілити його, бо лише Він може 
це зробити. Якщо простуду, гастрит 
чи навіть злоякісну пухлину мож-

на вилікувати або, принаймні, тим-
часово призупинити їх подальший 
розвиток підручними засобами, то 
зцілення від негативних рис харак-
теру, розгнузданої, аморальної по-
ведінки, жорстокості неможливе без 
Божественного втручання. У безза-

конника немає надії поза Богом.
Але бажанням і дією Того, Хто 

Своєю силою тримає всесвіт, ми 
можемо очиститись від пороків і 
скверни та народитись для правди. 
Оскільки люди надто дорогі для Бо-
га, Він послав до нас Свого Лікаря – 
Возлюбленого Сина Ісуса Христа, 
Який в змозі повністю оздоровити 
нас від гріха. Він уже забрав на Се-
бе всі наші беззаконня і, прий нявши 
смерть на хресті, поніс за них пока-
рання. «Того, Хто не відав гріха, Він 
учинив за нас гріхом, щоб стали ми 
Божою правдою в Нім» (2 Послання 
до Коринтян 5:21). Великий Лікар, 
який Сам ніколи не був занапаще-
ний гріхом, прийняв на Себе люд-
ські провини, щоб отримати мож-
ливість спасати нас від вічних мук 
в пеклі, які ми заслужили. Непороч-
ний, безгрішний, святий Божий Син 
зайняв місце грішника. Тим самим 
Він подарував нам надію бути віль-
ними від гріховного рабства, смер-
тельних лещат вини і безпросвітної 
залежності від диявольских спокус. 
Господь здійснив найбільшу, най-
визначнішу, найвагомішу для нас 
справу – дав благодать зцілитись 
від гріха і мати спасіння.

Мета жертовної смерті Божого 
Сина – щоб ми в Ньому стали без-
грішними. Не своїми відчайдушними 
потугами і заплямованою самопра-
ведністю, а прийняттям Його у своє 

серце. Завдяки величним звершен-
ням Ісуса Христа ми можемо бути 
прощені, виправдані, звільнені, зці-
лені й спасенні. Ми можемо стати 
синами в Божому Царстві та спілку-
ватися з Богом як з Отцем.

Спасіння – безцінний дар, який 
Бог пропонує кожному. Цей дар на-
стільки значущий, що його неможли-
во купити за всі скарби світу. У то-
му й велич Божої милості, що через 
Його благодать, а не за особисті за-
слуги, цим даром може володіти ко-
жен, хто вірою прийме Ісуса Христа 
як Спасителя і Господа свого життя.

Нехай Божа спасаюча благодать 
діє в наших серцях.

ЄДИНИЙ ЛІКАР
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ликовал. И, как пастор, де-
лал ошибку. Это был совер-
шенно неправильный прин-
цип, сейчас уже понимаю. 
Потому что увидел: и с той 
стороны, и с той – люди, 
они нуждаются в спасении, 
а значит, должны услышать 
Благую Весть.

Когда наши отступили, 
все в церкви были перепуга-
ны: что делать? Я стал мо-
литься и внутри себя услы-
шал: «Не убегай, ты должен 
служить здесь». Мы собра-
ли команду, начали пропо-
ведовать Евангелие, разда-
вать продуктовые пакеты. 
Однажды в такой момент 
подъезжает «Таврия», и во-
оруженные люди спраши-
вают: «Где здесь пастор Ро-
ман?» Увидел их – и внутри 
все оборвалось. Понял: ме-
ня уже «слили»... Знал, что 
числюсь в списках на ликви-
дацию. Вдруг в одном из ка-
заков узнал своего давнего 
друга. Еще когда я жил на 
Кубани и был неверующим, 
мы с ним немало покуроле-
сили. Он, узнав меня, вдруг 
стал на мою сторону : «Нет, 
друга расстреливать не ста-
ну». Вот так Господь защи-
тил меня. Заехали ко мне 
домой, поговорили с ним, и 
старый товарищ пообещал 
посодействовать. После это-
го случая к нам прямо на 
собрание приходили воору-
женные люди, смотрели, на-
блюдали, но не трогали. 

Несколько раз в неделю 
мы завозим продукты пи-
тания из неоккупированной 
территории Украины и вру-
чаем нуждающимся в боль-
ницах, школах, детских са-
дах, а также многодетным 
семьям, пенсионерам. Раз-
дали уже 80 тонн груза. Не-

однократно команда попа-
дала под бомбежки. Один из 
наших автобусов был пол-
ностью прошит осколками – 
в двух метрах взорвался ми-
нометный снаряд, но, слава 
Господу, в тот момент в нем 
никого не было. 

Наши земли сейчас от-
резаны от других областей 
Укра ины. Многие, кто не 
имеет местной прописки, 

не могут приехать к нам. Но 
я, с Божьей помощью, могу 
проехать везде, быть по обе 
стороны фронта, общать-
ся, проповедовать, молить-
ся там и здесь. И за эту уни-
кальную возможность я всем 
сердцем признателен Богу. 
Чувства благодарности пе-
реполняют и сердца людей, 
видящих наши добрые дела. 
Трогает, когда приходишь к 
старику, который лежит па-
рализованный и умирает от 
того, что у него не только 
поесть нечего, а даже воды 
нет, приносишь ему 5-лит-
ровую флягу, а он рыдает и 

благодарит Бога за то, что 
этим спасли ему жизнь.

Мне никогда прежде, да-
же на фотографиях, не при-
ходилось видеть столько 
убитых людей, растерзан-
ных тел, оторванных голов. 
Когда колонна беженцев 
двигалась из Хрящевато-
го, при бомбежке убило ма-
му, ребенок которой остал-
ся жив только потому, что 

она прикрыла его собствен-
ным телом. Все это видишь 
и понимаешь, что смерть хо-
дит рядом. И в такое время, 
как никогда, нужно пропо-
ведовать Евангелие, нести 
спасение погибающим. По-
этому Церковь не переста-
ла действовать – наоборот, 
война организовала верую-
щих, мы начали еще больше 
трудиться во славу Господа.

Я не знаю, почему Бог до-
пустил эту страшную траге-
дию. Мы много молились и 
постились, прося у Него мира. 
И Бог нас не оставляет – де-
ло за нами. Сегодня христи-

ане должны занять свою по-
зицию – нести Благую Весть 
спасения. На востоке Украины 
происходит настоящее пробу-
ждение. Русские военные то-
же нуждаются в Евангелии. 
Я недавно имел возможность 
общаться с ними, проповедо-
вать им Божье Слово. Это ли 
не чудо?! В этом и заключа-
ется исполнение верующими 
Божьего повеления.

И еще об одном удиви-
тельном событии. У нас в 
райцентре дети в школе пи-
шут на обоях, потому что 
нет тетрадей и не за что их 
купить. Миссия «Партне-
ры» выделила финансы, и 
наш брат из церкви закупил 
тетради и дневники. Изда-
тельство в Броварах напе-
чатало на обратной сторо-
не обложки на фоне флага 
Украины «Отче наш», Де-
сять заповедей и молитву 
покаяния. На востоке, если 
с таким поймают, могут и 
убить. Я аж вознегодовал: 
вот это брат подставляет! 
Позвонил одному из коман-
диров ополченцев и говорю: 
«Ты знаешь, я везу дневни-
ки украинские, ничего?» Он 
говорит: «Привози». Бог со-
хранил нас, мы приехали, 
раздали детям эти тетради. 
«Элэнэровцы» подходят и 
тоже просят. Я говорю: «Вы 
знаете, какие они у меня?» 
«Знаем», – отвечают. И вот 
такие, с «жовто-блакытны-
мы» флагами они там разда-
ют. Это ли не чудо Господне?!

Почему так происходит? 
Потому что церковь заня-
ла правильную позицию. А 
единственно верная пози-
ция для нас – это пропо-
ведь Евангелия, в любых 
обстоятельствах.
Пастор Роман Г., Луганская обл. 

ВОСТОК. ВОЙНА. ДВИЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА
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Біблія – не просто одна із мільяр-
дів книг, це написане послання Все-
вишнього Бога до людей. Тому її тек-
сти дихають Святим Духом. В них 
закладена надзвичайна здатність 
оживати в людському серці і вико-
нувати роботу, про яку йдеться. Так 
що Боже Письмо реально допомагає 
долати страх, протистояти спокусам, 
перемагати гріх, приймати від Госпо-
да надприродне зцілення від хвороб 
і звільнення від залежностей, воно 
надихає вірою, дає душевні і фізичні 
сили діяти в різних (будь-яких, навіть 
найважчих) обставинах. Як, яким чи-
ном це стається?! Автор живої Кни-
ги знає. А нашої приземленої свідо-
мості, математичної логіки, філософ-
ського розуму не вистачає, щоб до-
слідити і описати «фізику», «хімію», 
«біологію» та інші складові процесу 
передачі життя в різних його проявах 
з тексту Біблії до людини, що її читає. 

Жоден з нас, користувачів Інтерне-
ту, не задумується над супертехноло-

гіями Email, Skype чи WhatsApp. Через 
океани ми відправляємо й приймаємо 
повідомлення, розмовляємо і бачимо 
одне одного, ніби наяву. І не дивує-
мось таким фантастичним людським 
досягненням. Але ж Творець могутні-
ший за Своє творіння. Він однозначно 
оперує небесними способами і мето-
дами перетворення в дію букви, дум-
ки, заповіді, обіцянки – всього, що є 
в Його листі до нас. Тож неймовірне 

стається – написані слова Його Книги 
оживають і животворять нас, тих, хто 
прагне. Під впливом цієї духовної дії 
ми сповнюємось благами: набуваємо 
бажання і здатності прощати кривдни-
ків, молитись за ворогів, досягати пра-
ведності і любити Бога.

Сімнадцятого червня виповню-
ється вже шістнадцять років з того 
пам’ятного вечора, коли мені вперше 
відкрився дивовижний, захоплюю-
чий, надихаючий світ Біблії. А перед 

ЧОМУ БІБЛІЮ НАЗИВАЮТЬ
ЖИВОЮ КНИГОЮ?

тим місяців зо два я щодня розгорта-
ла її і всіма фібрами душі старалась 
хоч що-небудь зрозуміти. Сильно по-
требувала стати частиною того, про 
що в ній пишеться. Була дуже хвора, 
помирала, скрізь шукала порятунку і 
не знаходила. Тому та Книга, що вже з 
десяток років припадала пилом у на-
шій книжній шафі (дісталась мені від 
свекра, йому її подарували закордон-
ні гості), була для мене як їжа, питво, 
повітря... Мені необхідно було знайти 
там життя, тому пристрасно хотіла за-
нуритись у її сторінки. Та марно! Диву-
валась, як же так: у мене вища осві-
та, я перечитала сотню товстелезних 
книг, а тут якась підозріла, неприта-
манна мені тупість. Навіть обурюва-
лась: написано ж російською мовою, 
мовою мого навчання і спілкування, 
та розумію лише окремі слова, а ре-
чення, думку – не збагнути. 

І от тоді, шістнадцять років тому, піс-
ля вечірнього молитовного служіння 
(на яке пішла вперше і там покаялась), 
коли моя душа додому летіла на кри-
лах (тіло було ще дуже немічним), що-
найперше схопила Біблію, пробіг ла 
очима і раптом, о диво, мені в повноті 
відкрився смисл прочитаного. В моїй 
уяві все візуалізувалось, відобрази-
лось, картинка ожила, а її зміст запо-
внив серце. Я прочитала, що спочатку 
було Слово, і все, що потім сталось, 
сталось саме тому, що йому переду-

вало Слово. В ту ж мить мене до 
мозку кісток пройняв принцип напи-
саного: сказане слово матеріалізу-
ється, якраз воно є першопричиною 
того, що відбувається потім, і це аб-
солютна правда. Відчуття стовідсот-
кової впевненості в істинності того, 
що проголошене слово неодмінно 
стане плоттю, пронизало все моє 
єство і залишилось в мені. (Живе й 
досі.) Так, надзвичайним чином, че-
рез розуміння Божої домінанти про 
слово, що ожила в мені, я отрима-
ла силу на оздоровлення від своєї 
недуги. З вірою почала сповідати 
тексти з Біблії про зцілення. Кожна 
обітниця, оживши завдяки Свято-
му Духу, оселилась в моєму серці і 
зробила ту дію, про яку в ній гово-
рилось: відновила моє здоров’я і на-
повнила життям.

Так що відчутною та показовою 
ознакою того, що Біб лія жива, є її 
здатність відкриватись. Неймовір-
но! І Господар Книги життя бажає, 
щоб усі люди мали доступ до над-
звичайного світу Його написаного 
Слова, тому промовляє до кожного: 
“Просіть, і буде вам дано, шукайте 
і знайдете, стукайте, і відчинять 
вам; бо кожен, хто просить, одер-
жує, хто шукає, знаходить, а хто 
стукає, відчинять йому.” (Єванге-
ліє від Матвія 7:7,8). 

Алла ГАНДЗЮК, редактор газети

Как на востоке Украи-
ны выживают мирные жи-
тели, чем занимаются в 
это тяжелое время веру-
ющие – в рассказе жителя 
Луганщины, пастора одной 
из евангельских церквей, 
который осознанно остал-
ся служить людям в окку-
пированной зоне.

Не раз мы проводили 
служение под бомбежкой. 
Не просто читать Евангелие, 
проповедовать Слово, когда 
вокруг взрываются снаряды. 
Чтобы хоть как-то разрядить 
напряжение, даже пытался 
шутить: «Не волнуйтесь, это 
всего лишь гром гремит». 
Все это время Бог сверхъес-
тественно нас хранил. 

Когда началась война, 
было очень страшно. Но 
еще тяжелее – неопреде-
ленность: что делать? бе-
жать или оставаться? Две 
трети членов нашей церкви 
уехали. Моя дочь перестала 
спать из-за круглосуточно-
го грохота, и я вывез семью. 
Для себя же решил, что, как 
капитан с тонущего корабля, 
уйду последним. Но неожи-
данно вместо эвакуации Бог 
начал приводить в церковь 
новых людей, и сейчас наши 
собрания по домам выросли 
до 20-25 человек – не хва-
тает ни служителей, ни по-
мещений. А люди все идут. 
Думаю, потому, что церковь 
заняла определенную пози-
цию – активно помогать. 

После того, как наш рай-
центр усилили украинской 
техникой, военными, мы ра-
довались: слава Господу, те-
перь все будет хорошо, те-
перь нас не захватят. Когда 
говорили, что там разбили 
ополченцев, там уничтожи-
ли их технику, я внутренне 
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

«Глас мой к Богу, и я буду взы-
вать; глас мой к Богу, и Он услы-
шит меня. В день скорби моей ищу 
Господа…» Когда читаю в Библии 
эти слова, кажется, что они – обо 
мне. Всегда вспоминается прошлое, 
когда я, молодая, здоровая женщи-
на, внезапно оказавшись на воло-
сок от смерти, отчаянно нуждалась 
в сверхъестественной помощи ко-
го-то всемогущего. Тогда, прямо 
на операционном столе, впервые 
от всего сердца воззвала к Богу – 
просила, чтобы Он сохранил мне 
жизнь. Все мое естество вопияло 
к Нему. Никогда раньше не обра-
щалась к небесам с такой верой 
и упованием. Не ради себя – бы-
ло страшно за маленьких детей: 
как они будут жить, если я умру? 
И Гос подь услышал мой вопль. 
С тех пор прошло тридцать лет, а 
чувство благодарности в моей ду-
ше становится только сильнее…

В детстве не один раз бывала в 
церкви, ведь бабушка, жившая в Вин-
ницкой области, была достаточно ре-
лигиозной. Поэтому меня и маму она 
приобщала к молитве и посещению 
православного храма. Я знала наи-
зусть «Отче наш», со старшими чи-
тала молитвенник. Помню, как мать 
спешила переделать всю домашнюю 
работу (иногда даже ночью), чтобы 
утром попасть на службу. Из тех Бо-
гослужений, к сожалению, практиче-
ски ничего не запомнилось, поскольку 
мало что понимала. Просто было ин-
тересно, обстановка в храме была не-
обычной и умиротворяющей. Но когда 
я пошла в школу, отец запретил мате-
ри водить меня в храм. «Хватит попу 
кланяться, пора ума набираться!» – 
приблизительно так он выразил свое 
недоброжелательное отношение к ре-
лигии. (Все-таки Горловка, где я роди-
лась и прожила много лет, в те совет-
ские времена была не тем городом, 
где люди проявляли набожность). Так 
что о церкви я больше не вспомина-
ла. Но жизнь шла своим чередом: я 
окончила школу, затем – техникум, ра-
ботала на Ново-Горловском рудоре-
монтном заводе токарем, мастером. 
Вскоре вышла замуж, ждали попол-
нения в семье – все, как у людей, все 
вроде и без Бога нормально…

И вот тут судьба нанесла мне пер-
вый очень болезненный удар. Мужа 
неожиданно арестовали за попытку из-
насилования. Свекровь упрекала, что 
это по моей вине муж попал в такую 
неприятную ситуацию – мол, не уде-
ляла ему внимания. Пережила я тогда 
немало, в двух словах не расскажешь. 
Было обидно, стыдно и больно. Так и 
получилось, что мой первый брак по-
терпел крушение. 

Через пару лет я вышла замуж 
второй раз. В этом браке родила дочь 
и еще одного сына, познала счастье и 

радость, а также сложности и острые 
углы семейной жизни. Наша большая 
семья теснилась в маленькой квар-
тирке, в доме барачного типа. Мечта-
ли о собственном просторном доме. 
Двух зарплат простых рабочих не хва-
тало, чтобы растить и обучать троих 
детей. Благо, что был свой огород, а 
муж очень любил землю. Мы завели 
подсобное хозяйство, и Александр 
на тощей донбасской почве получал 
неплохой урожай овощей. Кроме то-
го, имели дополнительную копейку, 
приторговывая рассадой.

Жизнь более-менее стабилизиро-
валась. Можно было бы и о Творце 
вспомнить, возблагодарить Его. Но 
нет. Мы продолжали жить независи-
мо от Него, полагаясь на собственную 
житейскую мудрость и свои силы.   

И все же бывают такие моменты, 
когда человек становится бессиль-
ным, ведь ему неподвластны источни-
ки жизни. Со мной так случилось, когда 
я оказалась на операционном столе, – 
тогда, тридцать лет назад. Один на 
один с Богом. Благо – Он не отверг 
меня: пришел на помощь вовремя. И 
спас не только от физической смер-
ти, но и душу исцелил. Почувствова-
ла, словно во мне что-то произошло 
помимо операции. Как будто кто-то 
прикоснулся к сердцу и смазал душев-
ные раны невидимым заживляющим 
елеем. Перестали угнетать бесконеч-
ные ожидания худшего, на душе ста-
ло спокойней, появилась уверенность 
в завтрашнем дне и вера в то, что есть 
реальный Бог, Который меня слышит, 
и я ему не безразлична. 

Внешне в моей жизни после той 
памятной молитвы практически ни-
чего не изменилось: все те же по-
вседневные хлопоты, забота о хле-
бе насущном, борьба с безденежьем. 
Но возникшее чувство подстрахов-
ки, понимание того, что мы не одни, 
что есть Тот, Кто нас поддерживает, 
уже не давало унывать. Конечно, об 
 Иисусе Христе я практически ничего 
не знала и личных отношений с Богом 
не имела. Долгие годы моя вера была 
не конкретной, скорее какой-то интуи-
тивной, нежели осознанной.  

Так продолжалось до тех пор, по-
ка в нашу семью опять не пришли 
серьезные проблемы. Болезни, одна 
за другой, обступили мужа. Он зане-
мог. Я успокаивала его, напоминала 
о том, что мне помог встать на ноги 
Бог. Может быть, под влиянием мо-
их обнадеживающих слов Александр 
пошел на служение одной из проте-
стантских церквей, которые в Гор-
ловке были на слуху. Там молились 
за больных людей, и Бог исцелял их. 
Мужу понравилось, он покаялся и на-
чал постоянно ходить на собрания. 
Меня удивили перемены, которые 
произошли в его характере. Он стал 
спокойнее и степенней. Если раньше, 
случалось, был груб со мной, то те-
перь все чаще проявлял терпимость 
и внимание ко мне. Иногда звал меня 
с собой: «Посмотришь, что за люди 
там, послушаешь, о чем говорим, как 
молимся, как славим Бога…» 

Но особо Александр не настаивал, 
а я все была как-то занята. А тут… 
осталась без работы. Была мастером 
по контролю, очень принципиальной, 
из-за этого и пострадала – меня со-
кратили. Я, конечно, была в обиде 
на начальство, ведь мне оставалось 
5 лет до пенсии – и вдруг потерять 

работу! Короче, пошла я с мужем на 
собрание и там, услышав об Иисусе 
Христе, в первый же вечер покаялась. 
Произнесла молитву покаяния, и мою 
душу внезапно наполнило знакомое 
чувство какого-то неземного умирот-
ворения и спокойствия… 

С того момента я начала регуляр-
но посещать церковь. Не скажу, что 
моя жизнь, как у Золушки, преобрази-
лась в мгновение ока. Конечно, оста-
лись финансовые и материальные 

нужды. Осваивала новый вид дея-
тельности – разводила коз и продава-
ла молоко. Время от времени возни-
кали проблемы со здоровьем – как у 
нас, так и у детей. Появились внуки, 
которые вмес те с радостью всегда 
прибавляют и хлопот. Но теперь мы 
знали, в Ком искать силу и ободре-
ние. В церкви нас учили не только 
молиться, а и полностью возлагать 
свои заботы на Господа. В Нем мы 
обрели надежный источник помо-
щи и поддержки. Он открыл нам, где 
искать настоящие сокровища и как 
обеспечить будущее – свое и своих 
детей. С этими знаниями и с верой 
значительно легче переносить не-
хватку или даже отсутствие каких-
либо земных благ.

В скором времени осуществилась 
наша давняя мечта: мы, наконец-то, 
приобрели дом! Наша дочь, которая 
давно живет в Киеве, хотела, чтобы 
мы переехали поближе к ней. Она 
собрала необходимую сумму денег, 
и после некоторых поисков прием-
лемого варианта мы купили дом в 
Гребенковском районе Полтавской 
области. Даже два дома – на берегу 
речки, возле леса. Правда, один из 
них был недостроенный, а второй – 
без газа, электричества и воды. Не-
сколько месяцев мы жили почти в 
полевых условиях: ходили в лес за 

дровами, кушать готовили на костре, 
мылись в наскоро собранном лет-
нем душе. Но при этом как легко нам 
было славить Бога и благодарить 
Его за осуществление нашей мечты! 
После переезда я первым делом на-
шла евангельскую общину – церковь 
«Відродження» в Гребенке. Немного 
далековато, но на велосипеде доби-
раться – сущий пустяк. Муж сделал 
в доме печку – и зимовали мы в сво-
ем новом жилище, можно сказать, с 
комфортом. После двух с половиной 
лет наших молитв осуществилась 

еще одна мечта: несмотря на отда-
ленность от села и отсутствие не-
обходимых финансов, нам удалось 
газифицировать свой дом и даже 
сделать паровое отопление.  

– Ну вот, хоть на старости пожи-
вешь по-человечески, – сказал мне 
тогда муж.

Но я уже понимала, что жить по-
человечески – это прежде всего с Бо-
гом. А уют и комфорт – второстепенно. 
Если это тебе, твоей душе не навредит, 
Гос подь может утешить и комфортом. 
Лишь бы уют не убаюкал тебя так, что 
забудешь о Нем.

...Моя жизнь похожа на тысячи ты-
сяч других – обычная, ничем особым 
не примечательная. Именно поэтому 
мне хотелось рассказать свое свиде-

тельство о Боге. Ведь Он нужен не 
только тем, кто гибнет от наркотиков 
или от алкоголя и их семьям, не толь-
ко смертельно больным или страдаю-
щим безысходной депрессией. В Боге 
нуждаются и такие, как я, обыкновен-
ные люди. Которые изо дня в день суе-
тятся, всеми силами стараются чего-то 
достичь, и голову в небо нам поднять 
некогда, поэтому самое важное упус-
каем. А Господь Иисус Христос с на-
деждой взирает на нас, эти «тысячи 
тысяч», и терпеливо ждет: когда же…

Антонина БРАГИНА,
с.Корнеевка, Полтавская обл. 

ЖИЗНЬ – КАК ОНА ЕСТЬ

ВСЕ ВРОДЕ, КАК У ЛЮДЕЙ 

ЖИЗНЕННЫЕ РЕАЛИИ

РОЖДЕНИЕ ВЕРЫ

МУЖ ПОЗВАЛ ЗА СОБОЙ 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ



світової літератури. Її творчість 
дійшла до нас крізь століття. І сьо-
годні в багатьох куточках земної 
кулі люди різними мовами читають 
відомий “Буремний перевал”. Ви-
являється, батько Емілі був пас-
тором. Мабуть, тому основою її 
життєвих принципів та натхнен-
ня писати була віра. Ця таланови-
та жінка вірила в прямий зв’язок між 
Богом і людиною, у вічно суще Єван-
геліє, в те, що Бог – внутрішня ду-
ховна сила кожної людини. В роди-
ні священика, де народилась Емілі, 
було п’ятеро дітей. Її брат Бран-
велл мав неабияку здібність до ма-
лювання. А сестри Шарлотта та 
Енн також набули письменницького 
визнання. Завдяки такій таланови-
тій сім’ї прізвище Бронте добре ві-
доме кожному поціновувачу англій-
ської словесності. Отож пропоную 
вашій увазі поетичне надбання Емі-
лі Бронте – духовно збагачуючий 
вірш «Душе моей не ведом страх» 
зі збірки “Останні рядки”.

Майя Розумовська, м.Чернівці
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Пам’ятаю, у школі не ду-
же сприймала творчість Гри-
горія Сковороди, особливо 
не подобався вірш «Всякому 
городу нрав і права». Не все 
нам, дев’ятикласникам, було 
зрозуміло у його творах, зо-
крема і в названому. А сухий, 
атеїстично-совєтський підхід 
до розгляду філософських 
трактатів письменника взага-
лі позбавляв нас будь-якого 
бажання вникати в їх суть. 
Зате його незвичайна біогра-
фія, сповнена чудернацьких 
вчинків, викликала чималий 
інтерес. Сільським школя-
рам непросто було зрозумі-
ти, чому така освічена, обда-
рована, шанована багатьма 
людина відмовилася від по-
сад та санів, жила бідно, не 
мала навіть власного кутка. 
Адже наші батьки будь-що 
хотіли вивести нас в люди і 
завжди спонукали до навчан-
ня, мотивуючи саме кращим 
майбутнім, щоб нам не до-
велося, як їм – неосвіченим, 
гнути спину у колгоспі і ледве 
зводити кінці з кінцями. Тож 
стиль життя Сковороди явно 
не збігався з житейською фі-
лософією наших батьків.

Розумний, талановитий 
чоловік, думали ми, а жив 
так бідно: мандрував села-
ми та містами, з ціпком у ру-
ках та вузликом за плечима, 
в якому були лише скромні 
пожитки та Біблія. «Уставав 
дуже рано, їв раз на день… 
був завжди веселий, силь-
ний, рухливий, з усього за-
доволений, до всіх добрий, 
усім готовий послужити. 
Поважав і любив добрих 
людей без різниці їх ста-
ну, навіду вався до хворих, 
розважав сумних, ділився 
останнім з тим, хто нічо-
го не мав ... Не стяжав він 
ні золота, ані срібла… Ха-

зяїн хати, куди він заходив, 
перш за все оглядав, чи не 
треба було гостю щось по-
правити, почистити, зміни-
ти в його одежі та взутті; 
все те негайно й робило-
ся. Мешканці тих слобід та 

хуторів, де він зупинявся, 
любили його, як рідного. І 
скрізь його зустрічали ра-
до. У полі, на сільських май-
данах, на велелюдних яр-
марках, на пасіках він охоче 
ставав до розмови з людь-
ми і передавав їм прости-
ми словами свої знання. Він 
віддав їм усе, що мав; не зо-
лото й срібло, а добрі пора-

ди, умовляння, настанови, 
дружні докори... Втішався, 
що труд його мандрівного 
життя не був безплідний».

Коли вже в студентські 
роки ближче познайомила-
ся з філософськими твора-

ми та байками Г. С. Сково-
роди, повніше вивчила його 
життєвий шлях, то, звісно, і 
його ідея «чистої совісті», і 
заклик «пізнати себе», і са-
ме життя стали більш зро-
зумілі, в дечому захоплюю-
чі. А твердження філософа, 
що людина може бути щас-
ливою лише тоді, коли взнає 
свої природні нахили і згідно 

«ВСЕ МИНАЄ, А ЛЕ НЕ БОГ І НЕ ЛЮБОВ»
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НА БОГОСЛУЖІННЯ

Друк: ТОВ «ПКЛ» м.Вінниця 
Замовлення № 154704

Доброго дня, шановна редакціє! 
Напередодні мені вдалося дочита-
ти “Трилогію бажання” Т. Драйзера 
про успішного американського фі-
нансиста, яку, мабуть, мало хто з 
любителів літератури оминув сво-
єю увагою. Проте навряд чи всі мо-
жуть пригадати вірш, який талано-
витий письменник цитує наприкінці 
свого визначного твору. Ці декілька 
строф поезії вразили мене з трьох 
причин. По-перше, було дуже незвич-
но зустрітись із текстом такого 
християнського змісту у книжці, зо-
всім не пов’язаній з релігією та Бо-
гом. По-друге, мене здивувало ім’я 
автора: поетеса, яка створила ці 
рядки, – класик англійської літера-
тури Емілі Бронте, добре відома за-
вдяки роману “Буремний перевал”. 
Та, нарешті, по-третє, надзвичай-
но потішила краса слова, думки і по-
чуттів, які злились воєдино у цьому 
душевному звертанні до Творця. Чи-
таючи подібні літературні твори, 
не можу не захоплюватися талан-
том тих, хто здатний не тільки 
так ніжно відчувати, але й геніально 
передавати, доносити до інших свої 
помисли та духовні переживання.

Емілі Бронте прожила лише 30 
років (1818-1848рр.), однак за своє 
коротке життя вона встигла зро-
бити визначний внесок у розвиток 

Душе моей не ведом страх,
Ничто ей все земные бури;
Мой щит – молитва на устах
И Бог, витающий в лазури.

О Всемогущий! Ты в груди,
Твоею волей сердце бьется, –
Я не прошу Тебя – приди,
Ты здесь, и вечно радость льется.

Бесплодны помыслы людей –
Развеет их дыханье тлена, –
Так в океане средь зыбей
Бесследно исчезает пена.

Благоговейная хвала
Тебе, чья мощь непостижима!
Бессмертья Твоего скала
От века непоколебима.

Струит, как свет, Твою любовь
Тысячелетий вереница,
Все рушит, созидая вновь,
Твоя незримая десница.

И пусть планет и звезд рои
В пучине сгинут бесконечной –
Живут создания Твои
В Тебе, Всевышний, жизнью вечной!

И смерти нет. И не умрет
Ни малый атом, ни комета.
Где Ты – все дышит, все живет
В лучах Божественного света...

Эмили БРОНТЕ

з ними визначить своє по-
кликання в житті, змушувало 
замислюватися, спонукало 
до певних пошуків.

І лише згодом, десь через 
десяток років, коли в моєму 
житті відбулися кардиналь-
ні зміни, бо відкрилися нові 
ідеї та цінності, побачила у 
Сковороді те, про що в шко-
лі ніколи не чула і навіть під 
час навчання в університе-
ті не здогадувалася (атеїс-
тичні ж часи!): він був хрис-
тиянином, його філософія 
християнська і жив він по-
християнськи.

Творчість цього укра-
їнського мандрівного фі-
лософа, його химерний 
життєвий шлях з усіма пе-
рипетіями, висока освіче-
ність (знав багато мов, був 
«бродячою академією») та 
обдарованість (мав чудовий 
голос і неабиякий музичний 
хист – вільно грав на  сопіл-
ці, флейті, скрипці, гуслях, 
лірі, бандурі), мудрі вислов-
лювання, а головне – погля-
ди та вчинки просвітителя 
є відображенням його вну-
трішньої суті, його єства, 
що завжди прагнуло чисто-
ти й праведності.

 Біблію письменник почав 
вивчати у тридцятирічному 
віці. І з того часу не розлу-
чався з нею все життя. Се-
ред друзів Сковороди було 
багато священнослужителів, 
і не лише тому, що це були 
найосвіченіші люди того ча-
су, а перш за все через те, що 
їх об’єднувала віра в Бога. 
Та все ж коли Г. С. Сковоро-
ді запропонували прийняти 
духовний сан, він відмовив-
ся: «Хіба ви хочете, щоб я 
збільшив число фарисеїв? 
Їжте жирно, пийте солодко, 
одягайтесь м’яко та черне-
цтвуйте! А для мене черне-

цтво – в житті несутяж-
ному, в задоволенні малим, 
у помірності, у відмові від 
усього непотрібного, щоб 
придбати найпотрібніше; в 
зреченні від усіляких примх, 
аби зберегти себе самого 
в цілості; в загнузданні са-
молюбства... в пошукуванні 
слави Божої, а не слави люд-
ської.» Пізніше він заявив: 
«Я давно помер для світу, 
щоб відродитися у Христі». 
А згодом написав своєму 
другові: «Я все робив, роблю 
і робитиму тільки для то-
го, щоб зрозуміти, що та-
ке смерть Христа і що зна-
чить його воскресіння.» 

В одному з філософ-
ських творів мислитель роз-
мірковує: «Що ж тобі по-
трібне? Те, що найлегше. 
А що ж легке? О друже мій, 
все трудне, й важке, й гір-
ке, і зле, й облудне. Про-
те що ж легке? Те, друже 
мій, що потрібне. Що ж по-
трібне? Потрібне лиш од-
не. Що ж оте єдине? Бог... 
Він Єдиний Своєю рукою 
все утримує». Знаменитим 
став крилатий вираз ве-
ликого боголюбця: «А хто 
Христа знає, то не важли-
во, що він не знає інше. А 
хто Христа не знає, то не 
важливо, що він знає інше». 
Як не погодитися з цим? 
Або з іншою, не менш прав-
дивою думкою українського 
просвітителя: «Все минає, 
але не Бог і не любов».

На надмогильній плиті 
філософа написано: «Світ 
ловив мене, але не спій-
мав». Досконалий резуль-
тат забігу на ймення життя. 
Нам, сучасним християнам, 
є кого наслідувати і мати за 
взірець.

Галина ЯРІВСЬКА, 
м.Новодністровськ

Портрет Емілі, написаний братом 
Бранвеллом БРОНТЕ

Нам пишуть


