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

«Господи Ісусе!
В и з н а ю ,  щ о  я 

грішник і сам себе 
спасти не можу. 
Вірю, що Ти по-
мер за мене на 
Го л г о ф і  і 
п р и й н я в 
п о к а р а н -
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!»

Спасіння в Ісусі

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

(Євангеліє від Матвія 5:14)
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МIСТО

ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

на ГОРI
З книги Ендрю ФАРЛІ 

 «Голе Євангеліє»
Усім нам відома доленосна по-

дія, що відбулася на зорі людства 
в Едемському саду. Тоді змій спо-
кусив Адама і Єву, запропонувавши 
їм як наживку богоподібність або, ін-
шими словами, можливість робити 
те ж, що й Бог: розпізнавати зло і бу-
ти самодостатнім у тому, щоб роби-
ти добро. І перші люди, порушивши 
єдину Божу заборону, скуштували 
від дерева пізнання добра і зла. Але 
бажання наших прабатьків створи-
ти власну систему правильного і не-
правильного стало, як ми знаємо, 
фатальною помилкою, причиною 
їхньої духовної смерті. Адже Бог ні-
коли не передбачав звалювати на 
людство тягар розробки норм і пра-
вил поводження та дотримання їх.

І зараз, через тисячоліття, ба-
гатьма нами, віруючими і атеїстами, 
рухає бажання змінити свої думки, 
слова, вчинки на краще. Саме тому 
в нас немає недостачі в доскона-
лих законах. Світові релігії і навіть 
багато нерелігійних течій рясніють 
соціально та етично прийнятними 
програмами щодо поліпшення пове-
дінки. Багато з них могли б принести 
нам безперечну користь, якби наша 
основна потреба полягала просто в 
моральному кодексі.

Але Біблія вчить, що головне пи-

тання, яке має найважливіше зна-
чення для людства і потребує вирі-
шення, не в тому, що ми робимо, а у 
відсутності життя, коли ми це роби-
мо. Апостол Павло описує цю нашу 
проблему таким чином: «Тому-то, 

як через одного чоловіка ввійшов до 
світу гріх, а гріхом смерть, так при-
йшла і смерть у всіх людей через 
те, що всі згрішили» (Послання до 
Римлян 5:12). Тобто ми маємо потре-
бу в справжньому житті, а не просто в 
наборі інструкцій про те, як жити.

Уявіть собі, що, проїжджаю-

чи дорогою, ви помітили лежачого 
на узбіччі чоловіка. Звісно, ви ви-
рішили зупинитися і з’ясувати, що 
з ним. Зупинившись, підбігаєте до 
чоловіка і намагаєтеся намацати 
пульс. Але він відсутній. Чоловік, 
мабуть, помер від серцевого на-
паду. Що робити? Зважаючи на зо-
внішній вигляд померлого, ви роби-
те висновок, що бідолаха, напевно, 
страждав від серцевої недостатнос-
ті через багаторічне неправильне 
харчування. Ви підбігаєте до своєї 
машини, дістаєте книгу про дієти і, 
прямуючи назад до тіла, починаєте 
голосно читати важливі рекоменда-
ції щодо правильного харчування 
для здорового серця...

Абсурдна ситуація, чи не так? Ні-
яка інформація про правильне хар-
чування не зможе воскресити того 
чоловіка. Він уже помер. Єдиним діє-
вим рішенням було б десь роздобути 
для нього нове життя. Аналогічним 
чином ніяка освіта не відродить сер-
це духовно мертвої людини. Адже 
єдиним засобом від смерті є життя. 
Бог знав цю реальну потребу Сво-
го творіння, і Він задовольнив її, за-
пропонувавши нам життя через Ісуса 
Христа: «Бог життя вічне нам дав, 
а життя це у Сині Його. Хто має 
Сина, той має життя; хто не має 
Сина Божого, той не має життя.»

Гріхопадінню наших предків Ада-

ма і Єви послужила підступність 
сатани, який схилив їх до того, що 
вони відмовилися від Бога і вибра-
ли самоправедність за допомогою 
людських зусиль. Ми сьогодні та-
кож можемо дуже сильно прагнути 
пізнання добра і зла замість того, 
щоб прислухатися до свого сер-
ця, яке хоче близьких стосунків з 
Ісусом Христом. А саме це перед-
бачав для нас Творець від початку. 
Лише за таких стосунків ми зможе-
мо живитися Життям, що дасть нам 
праведність, і тоді прояв Христа в 
нас набагато перевершить будь-які 
людські уявлення про моральність, 
етику, добро і милосердя.

ДЛЯ МЕРТВОГО – ДІЄТА?

Найбільш важлива книга світу – Біблія – каже, 
що людині прощається всякий гріх, окрім хули на 
Святого Духа, тобто на Самого Бога, Творця Все-
світу. Іншими словами, люди, які чинять наругу 
над Всевишнім і не каються в цьому, отримують 
покарання. Адже Вседержитель посоромленим 
бути не може. Тож в історії людства відомо чима-
ло випадків, коли Бог, пильнуючи над Своїм Сло-
вом, здійснював обіцяне. 

Так, одну з найвідоміших американських ак-
трис Мерлін Монро під час презентації її шоу від-
відав євангеліст Біллі Грем. Він сказав, що Божий 
Дух послав його засвідчити їй про Ісуса Христа – 
Спасителя всіх людей. Вислухавши проповідни-
ка, вона відповіла: «Мені не потрібен твій Ісус!» 
І вже через тиждень після того актрису знайшли 
мертвою в її апартаментах.

А політик Танкредо ді Амейдо Невес, що на-
прикінці 1984 року балотувався на пост прези-
дента Бразилії, під час своєї виборчої кампанії 
самовпевнено пообіцяв: «Якщо я наберу 500 ти-
сяч голосів своїх однопартійців, то навіть Сам 
Бог не зможе мене змістити з президентського 
поста!» Він набрав ці голоси, але приступити до 
виконання своїх обов’язків не встиг: за день до 
інаугурації раптово захворів і був госпіталізова-
ний, а через місяць помер. 

Історія океанського лайнера «Титанік» також 
промовиста. На прес-конференції з приводу за-
кінчення будівельних робіт інженер, який побуду-
вав «Титанік», на запитання репортерів, наскіль-
ки безпечним буде його диво-корабель, з іронією 

в голосі відповів: «Навіть Бог не зможе його пото-
пити!» Напевно, кожен знає, що трапилося з не-
потоплюваним «Титаніком».

Хулою на Бога відзначився і популярний спі-
вак Джон Ленон. На піку своєї популярності (1966 
рік) під час інтерв’ю провідному американсько-
му журналу він сказав: «Ісус був О’к, але Його 
ідеї занадто прості. Сьогодні більше відомі ми, 
аніж Він! Християнство зникне. Не потрібно спе-
речатися: я правий, і майбутнє це доведе». Ду-

же скоро після проголошення такого зарозуміло-
го вердикту Джон Ленон трагічно загинув. Якийсь 
психопат п’ять разів вистрілив у нього в упор, чо-
тири кулі досягли цілі. Примітно те, що той чоло-

вік зробив це з метою відібрати популярність у 
знаменитого співака і прославитися на весь світ 
як його вбивця.

Передчасна смерть спіткала і журналістку з 
Ямайки Христину Хевітт. Після того, як вона за-
явила, що Біблія є найгіршою з коли-небудь напи-
саних книжок, її незабаром знайшли згорілою до 
невпізнання у власному автомобілі.

Дивовижна історія з таким же трагічним кін-
цем сталася у 2005 році в місті Кампінас, у Бра-
зилії. Компанія молодиків напідпитку заїхала за 
своєю подругою. Схвильована мати дівчини про-
вела її до автомобіля і, тримаючи за руку, з тре-
петом мовила: «Дочко, їдь з Богом, і нехай Він 
тебе береже». Але дівчина зухвало відповіла: 
«У нашому авто вже немає місця для Нього, хі-
ба що Він залізе в багажник». Через кілька годин 
матері подзвонили і сказали, що автомобіль по-
трапив у жахливу автокатастрофу. Всі загинули. 
Поліція повідомила також, що легковик повніс-
тю знівечений, лише багажник залишився абсо-
лютно не ушкодженим, що суперечить здорово-
му глузду. «Багажник зовсім легко відкрився, і в 
ньому виявили лоток яєць, жодне з яких не те 
що не розбилося, а навіть не тріснуло», – додав 
полісмен.

Отож як визначні постаті, так і прості люди забу-
вали (а можливо, хтось і не знав), що не їм, а тіль-
ки Божому Сину Ісусу Христу дана найвища вла-
да – влада над життям і смертю. Всі вони померли 
і навряд чи встигли перед смертю покаятись – від-
так опинились у пеклі. «Не обманюйтеся, – Бог 
осміяний бути не може. Бо що тільки людина по-
сіє, те саме й пожне» (Послання до Галатів 6: 7).

«У НАШОМУ АВТО ВЖЕ НЕМАЄ МІСЦЯ.. .»
Уроки історі ї
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Греко-католицький священик 
Сергій Іванович Кульбака (отець 
Тихон), донеччанин у шостому 
поколінні, 12 днів провів у полоні 
сепаратистів і дивом залишився 
живим. Сьогодні допомагає лю-
дям, які також пережили подібні 
жахіття, і опікується тими, хто 
вимушено переселився з Донба-
су до Львова.

Хоч у Львові, куди я приїхав, 
звільнившись із полону, почуваюсь 
дуже добре, проте частина мого сер-
ця залишилась на сході України – у 
Донецьку. Там мої парафіяни. Коли 
їм сумно і важко (а хороших новин 
там, на жаль, немає), вони мені те-
лефонують. Усі дзвінки – трагічні, а 
мені так хочеться почути звідти ра-
дісний голос. Тільки зараз люди усві-
домили, що значить церковна спіль-
нота, як важливо бувати на літургії. 
Розповідають, як їм тепер цього не 
вистачає. Я їх розумію. Тому прошу, 

щоб не падали духом, щоб тримали-
ся за Бога, молились до Нього, а Він 
допоможе, як допоміг мені.

У тих муках, що довелося пережи-
ти, я мав взірець, який мене тримав, – 
це Христос. Пригадував, як страждав 
Він, як ревно, до кривавого поту, мо-
лився у Гефсиманському саду. Мо-
менти слабкості, хвилини розпачу і 
відчаю, коли навіть просив Бога про 
смерть, бо фізично вже не міг все те 
витримати, переходили у години роз-
думів про те, що я людина і все, що 
свого часу пройшов Христос, в якійсь 
мірі потрібно пройти і мені. І тоді дій-
сно відчував реальну Божу підтримку. 
Коли подумки запитував: «Господи, а 
де Ти зараз у моєму стражданні?», – 
у серці чув відповідь: «Я тут, Я поруч 
з тобою». Тоді відкривалось друге ди-
хання. Усі дні полону душевно й фі-
зично страждав. Лише у час молит-
ви міг відчувати духовний спокій, хоч 
поринути в Божу присутність до від-
чуття повного миру вдавалося дуже 
рідко – ув’язнення є ув’язнення. За-
те Господь по-особливому проявляв 
себе в такі моменти. Коли на четвер-
ту добу мене перший раз вивезли на 
імітацію розстрілу, я втратив свідо-
мість. Як опритомнів, почався напад 
миготливої аритмії. В мирних умовах 
змушений був би лікуватись у клініці. 
Розуміючи, що не виживу, якщо на-
пад триватиме, почав молитись – за 
15 хвилин серцевий ритм нормалізу-
вався. Слава Господу, Він був зі мною 
і відповів миттєво.

У важких умовах близькість Бога 
відчуваєш найбільше. Клопоти по-
всякденного життя зазвичай затушо-

вують це відчуття. А там всі прояви 
Божої ласки настільки рельєфні, що 
тільки попроси, звернись – і одразу 
відповідь. Але в тому й проблема, 
що треба себе змусити просити, бо 
буває, що не можеш. Розум каже: 
молитись не треба, бо вже реально 
нічого не зміниться, доброго нічого 
не буде, а серце говорить: ти свяще-
ник, інших навчав – молись. Часто 
буває, що потрібно докласти коло-
сальні зусилля, щоб примусити себе 
до молитви, а потім уже бачиш, як 
Господь відповідає. 

У полоні впав був у діабетичну ко-
му, адже ліки від цукрового діабету, 
які я приймав постійно, в мене віді-
брали. І знову мене врятувала Божа 
милість. З полону звільнився також з 
Його допомогою. Для цього багато зу-
силь доклали християни і українські 
мусульмани. Вони вели переговори з 
терористами, звертались у Ватикан, 
апелювали до громадськості і ЗМІ. 
Після всього цього сепаратисти від-
пустили мене – вивезли на околицю 
і залишили в машині. Знявши з очей 
пов’язку, побачив, що знаходжуся у 
невідомому місці. Поволі добрався 
до українського блокпосту. Два дні у 
шпиталі провів без свідомості.

Найжахливіше було тоді, коли 
прийшов до тями. Відчув емоції, про 
які й досі згадую з жахом, – страх і 
ненависть до тих людей, які знуща-
лись наді мною. Хоч тілом був уже 
вільний, та душа перебувала в поло-
ні – не менш страшному, ніж фізичні 
тортури. Це жахливе відчуття. Зна-
добилося десь три доби, аби я зро-
зумів, що непрощення в моєму сер-

ці вбиває передусім мене. Тим часом 
лікарі боролись за моє життя, і їм не 
вдавалось стабілізувати стан мого 
здоров’я. Бо мене захлеснула нена-
висть… Три доби я не змикав очей, 
хоч був емоційно і фізично виснаже-
ний. Заспокійливі ліки не діяли. Я ро-
зумів, що треба молитись. Просити 
Бога, щоб звільнив від задушливого 
ярма – бажання помсти тим, хто му-
чив мене. І Господь знову явив Свою 
милість. Він прийшов, заспокоїв сер-
це, наповнив його душевним миром. 
Мій стан одразу покращав. Лікарі від-
значили, що криза минула.

Я простив ворогам. Без Бога не 
зміг би це зробити. Тепер молюсь за 
їхнє навернення. І допомагаю тим, 
хто пережив страхіття полону. Спіл-
куючись з ними, розумію, що їхні 
серця, як і моє тоді, з’їдає ненависть 
і злість до ворогів, а це руйнує їх са-
мих, а не їхніх супротивників. Хочу 
достукатись до них, поділитись з ни-
ми своїм досвідом. Лікарі кажуть, що 
їхні рани не гояться. А я знаю, що це 
від непрощення, і його можна пере-
могти молитвою. Господь готовий 
дарувати Свою ласку людям. Нам 
потрібно лише докласти трохи зу-
силь. Якби зараз мені довелося зу-
стріти своїх кривдників, я б їх прос-
то обійняв. Не скажу, що полюбив їх. 
Але зла на них у серці не маю. Усві-
домлюю, що на війні має стимулю-
вати не ненависть до тих, хто по ін-
шу сторону барикад, а любов до тих, 
хто стоїть за твоєю спиною, кого ти 
захищаєш. Християнин і на вій ні має 
залишатися християнином.

Сергій КУЛЬБАКА, м.Донецьк

НЕНАВИСТЮ У ВІЙНІ НЕ ПЕРЕМОЖЕШ

Єдиною силою, здатною генерувати життя, є 
сила любові. Адже любов, щире, щедре і вірне да-
рування себе іншій людині, «не шукає свого», не 
вдається до маніпуляцій свободою ближнього за-
ради власного добробуту, у щасті іншого знахо-
дить власне щастя і вміє його переживати. Без 
любові жити неможливо. Навіть воювати… Бо 
той, хто, вирушаючи на передову, озброєний не-
навистю, уже переможений. Одну битву виграти 
можна, але здолати зло злом – ніяк. Тільки любов 
здатна перемагати! Лише вона допоможе людині, 
що тримає в руках зброю, не стати вбивцею, а за-
лишитись захисником життя. 

Любити – то бажати добра і намагатись ро-
бити усе, від нас залежне, аби це бажання ре-
алізувати. Любити – це підтримати когось, 
простягнути руку, щоб підняти з мороку беззміс-
товності існування, прислухатись і почути біль 
чи радість чийогось серця. А любити ворога – це 
уміти дивитись в очі його нестямного божевіл-
ля, спроможного лише вбивати, поглядом без-
умовної любові, здатної дарувати життя. Лю-
бити ворога – значить зупинити його від того, 
аби зло, що заполонило його серце і свідомість 
в гонитві за ілюзорною свободою, не детонува-
ло у глобальному масштабі. Любити ворога – це 

не дозволити йому, запеклому і знавіснілому, при-
множити зло у світі. Боротьба розпочинається 
не на видимому полі бою, а в розумі, у нетрях зра-
неної та заляканої злом душі. Саме звідти вихо-
дить перемога змісту над темною порожнечею 
безглуздя. І тільки любов – справжня, щира, вір на 
до кінця – здатна здолати потугу людської ни-
цості, побороти беззмістовність зла повнотою 
власної життєдайної жертовності. 

Як зробив це Іван, 25-літній десантник зі 
Львівщини. У Луганському аеропорту він влас-
ним тілом прикрив двох побратимів, врятував-
ши їм життя, а сам загинув, залишивши молоду 
дружину і двох маленьких донечок. Або десантник 
Павло з Миколаєва, що під час бою втратив око, 
проте духом не впав. У тяжкому стані він допо-
міг затисненим у підірваній вантажівці чотирьом 
своїм товаришам: самотужки витяг їх назовні 
та супроводжував аж до шпиталю. І лише по за-
вершенню своєї місії «дозволив» собі втратити 
свідомість. Чи сирота Хома зі Львівщини, який на 
фронті потоваришував з Аксеном із Луганщини. 
Як годиться справжнім фронтовим друзям, вони 
пліч-о-пліч пройшли багато важких боїв. Разом 
були і в бою під Іловайськом, коли ворожа грана-
та влучила прямісінько в їх загін. Аби врятувати 

життя товаришів, на гранату впав Хома – най-
молодший у батальйоні. Він проявив найвищу мі-
ру любові – поділився собою. Без очікування по-
хвали, почестей, нагород… У цьому ж бою не 
стало і його вірного друга Аксена.

Як і на Голгофі того дня, коли Любов довер-
шувала свою перемогу над потугою зла. Тоді Лю-
бов зійшла з небес на землю не від безсилля, а від 
властивої її природі невгамовної спраги дарувати 
життя там, де його забракло, де розпач і беззміс-
товність буття, жаль за минулим і страх перед 
майбутнім, де цинічність, продажність і підлість. 
Месія і сьогодні з висоти хреста звіщає про пере-
могу любові. А ми, коли любимо, стаємо схожими 
на Творця, бо творимо життя.

… Десантник Володимир зі Львівщини зали-
шив дружину та двох синів – Владика, якому йде 
п’ятий рік, і трирічного Артемку. Дружина Антоні-
на пішла з хлопчиками на кладовище, показала мо-
гилу батька та пояснила, що він на небі, з Богом, і 
більше до них не повернеться. Але дітям власти-
во вірити в чудеса. Вони очікують. Кожного разу, 
коли в село заїжджає чиясь автівка, біжать назу-
стріч таткові, побачать силует, схожий на бать-
ків, – біжать. Щоразу вони зустрічають татуся…

Особисто для мене Україна вже ніколи не буде 
тією, що була: занадто багато знайомих облич я 
вже ніколи не зможу зустріти на цій землі, занад-
то багато усмішок безповоротно згасли у жорсто-
ких баталіях людського безумства. Тому тепер, як 
ніколи, ми покликані змінювати нашу глибоко зра-
нену, безжалісно спотворену злом дійсність силою 
любові – живої, творчої, щирої та щедрої, до кінця 
вірної, справжньої – аби світ не задихнувся через 
відсутність добра, аби потуги зла не міцнішали від 
нашого бажання ненавидіти, аби пролита за рідну 
землю кров наших братів і сестер не була дарем-
ною. Зло у тій формі, в якій воно сьогодні кидає нам 
виклик, неминуче вичерпає себе! Наше завдання – 
не заразитись ним, не подарувати йому нашого 
майбутнього! «Водам великим любові не згаси-
ти, ані рікам її не затопити» (Пісня над пісня-
ми 8: 7). Тільки жертовна любов дасть нам силу 
вистояти. Адже у світі не існує зброї, грізнішої за 
справжню любов. Сама історія вимагає від кожного 
з нас надзвичайно важкого і незбагненно прекрас-
ного подвигу – дивлячись в очі смерті, любити. Бо 
тільки любов здатна на перемогу.

За матеріалами отця Андрія ЗЕЛІНСЬКОГО, 
http://dyvensvit.org/

Андрій Зелінський (у центрі) – греко-католицький священик, військовий капелан УГКЦ, викладач Київської 
Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ, перший капелан при штабі АТО. З червня 2014 року здійс-
нював служіння під Слов’янськом, Краматорськом, у Пісках та Дебальцевому, під Маріуполем. Окрім здат-
ності любити людей і служити їм, Бог наділив його даром володіти словом та мати глибину думки. 

ПОДІЛИТИСЯ СОБОЮ.. . Капелани на в ійні
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

Набираючи домашній номер 
Валентини Лясникової, трохи 
побоювався: а раптом замість 
неї відповість хтось інший? 
Адже минуло вже понад два ро-
ки, як ми востаннє з нею спілку-
валися. За цей час стільки змін 
відбулося і в житті країни, і в 
житті окремих людей! А їй ще 
тоді було 82… 

– Слава нашому Господу! Воіс-
тину воскрес! – пролунало зі слу-
хавки у відповідь на моє великоднє 
«Христос воскрес!» – Впізнаю-впіз-
наю…

Це був її голос – все такий же 
бадьорий і, здавалось, навіть весе-
лий. Від серця відлягло, і я не втри-
мався, щоб не признатися у своїй 
невпевненості, коли набирав такий 
знайомий номер, та про те, що вті-
шився, почувши її життєрадісне ві-
тання.

– Жива я, жива, слава Богу, і рада, 
що згадали «бабусю», – посміювала-
ся в трубку Валентина Григорівна. – 
Як не радіти? Сьогодні ж  Великдень. 
Христос воскрес, щоб ми жили та 
раділи у Господі. Ви ж прийдете до 
мене? Побудемо трохи разом, пого-
воримо. У мене був ось Володя, син. 
Якраз згадували про вас. Він навіть 
не знав, що ви переїхали…

З Валентиною Григорівною ми 
знайомі ще з 1997 року. Майже од-
ночасно починали вести домаш-
ні групи в одному районі Харкова, 
збираючись по домах для спільної 
молитви, читання Біблії та спілку-
вання. Часто зустрічалися з нею на 
зібраннях служителів церкви, і во-
на, якій було вже за 65, завжди під-
бадьорювала нас, значно молод-
ших, заряджала енергією віри та 
огортала своєю любов’ю. Поряд з 
нею просто соромно було жалітися 
на якісь труднощі чи невдачі. «Ми 
що – не християни? Чи не знаємо, в 
Кого повірили? – рішуче брала си-
туацію у свої руки наша «бабуся» 
(вона сама так себе називала). – 
Давайте молитися!» І починала мо-
литву, прославляючи Того, Хто да-
рував нам спасіння і все потрібне 
для життя й благочестя, та дякую-
чи Йому. Молилася здебільшого за 
примноження й зміцнення віри та 
за очищення нашого духовного зо-
ру, щоб бачили і приймали вели-
кі обітниці Божі та не сумнівалися, 
що «вірний Той, Хто обіцяв». І лише 
кількома словами – за конкретну 
нужду, озвучену кимось із присут-
ніх. Після таких зустрічей тягар про-
блем уже не так тиснув на душу і 
справлятися з ним було легше. Тож 
запрошення в гості, звісно, пораду-
вало. Хотілося побачитися знову із 
цією благословенною сестрою. Але 
ж – літня людина. Навіщо їй зайві 
клопоти, хвилювання?

– Може, краще б зустрітися десь 
на вулиці, погуляти, поспілкуватися?

– Я б не проти, та практично ні-
куди не виходжу, – голос у слухавці 
трохи поник. – Я ж осліпла… 

 
«Багато бід у праведника, та від 

усіх них визволить його Господь», – 
спливли в пам’яті рядки Псалма. 
Це про Валентину Григорівну. Вона 
неодноразово була на хірургічно-
му столі. На початку 90-х минулого 
століття лікарі вже ставили на ній 
хрест: після операції і опромінен-
ня її рідним сказали, що хвора без-
надійна – скальпель, радіологічна 
терапія і всі інші медичні засоби 

проти ракових метастазів були без-
силими.

Потім вона не раз згадувала і 
свідчила про своє чудесне зцілен-
ня, наголошуючи: «Лікарі при всіх 
їхніх стараннях деколи можуть бути 
дійсно безсилими, а Бог – ніколи!»

– А ви самі знали про свій діагноз 
до зцілення? – цікавилися у неї.

– Знала. Спочатку лише здога-
дувалася, бо ж довго лежала в ра-
діології. А коли мене відправили 
додому, сказавши, що проживу від 
сили півроку, то приїхав з Росії брат 
чоловіка, авторитетний там хірург, і 

попросив, щоб я відвела його до лі-
каря, який мене оперував. Я лиши-
лася під дверима, які причинилися 
не щільно. Там і почула, що «вона 
вже не протягне довго»… 

Після такого вироку до чого вона 
тільки не вдавалася! До бабки-шеп-
тухи ходила, Кашпіровського слуха-
ла, Чумаком «заряджалася»… Ва-
лентина Григорівна впевнена, що 
атеїсткою не була ніколи. Ще під 
час війни, коли німці бомбили Хар-
ків, молилася з мамою про захист – 
і їхній будинок уцілів, хоч чимало 
сусідніх постраждало. Також інколи 
відвідувала службу у православно-
му храмі. Каже, що ще тоді знала 
Псалом 90-й як молитву «Живі по-
мочі». Але знати навіть багато мо-
литов – ще не означає, що ти зна-
єш Бога.

– Справжня віра до мене при-
йшла аж тоді, коли почула живе Бо-
же Слово, – любила повторювати 
Валентина Григорівна. – Якось по-
трапила на служіння до баптист-
ської церкви. Там, ставши перед 
усіма на коліна, покаялася. Може, 
до кінця й не розуміла всього, проте 
ухопилася тоді за почуті Божі обіт-
ниці, як за соломинку. Щоправда, 
серед тих віруючих не затримала-
ся. Чомусь мене відштовхнула ні-
би й не дуже важлива для мене річ: 
там одразу звернули увагу на мої 
сережки і порадили їх зняти.

 
– Одного разу моя сестра прочи-

тала в газеті статтю. «Тут пишуть, 

нібито цілителька якась приїхала. 
Може, сходимо?» – запропонува-
ла вона. І я, зібравшись із силами, 
поїхала разом з нею за вказаною 
адресою.

«Цілителькою» виявилася єван-
гелістка Шарлотт Ліндгрен, відома 
тим, що в різних країнах світу засну-
вала християнські дитячі будинки, 
безкоштовні їдальні, притулки для 
бездомних і центри реабілітації для 
залежних від наркотиків та алкого-
лю. Втім, про все це Валентина Гри-
горівна дізналася потім. А тоді слу-
хала проповідницю, яка молилася й 

говорила про спасіння через віру в 
Ісуса Христа, про людські гріхи і не-
мочі, розіп’яті на хресті, і знову мало 
що чула і розуміла, бо надто голос но 
кричала від болю її душа.

– І раптом зачепила фраза: «Тут 
зараз сидить жінка, яку Бог зцілює 
від раку». Я стрепенулась, немов 
прокинулась, і подумала: «Добре 
тій жінці. Якби й мені так...» Хоча й 
не відносила слова проповідниці до 
себе, але вони підбадьорили мене, 
вселили надію. Твердо вирішила, 
що наступного дня піду туди знову.

Чоловік відмовляв: «Куди підеш 
така немічна? Ти ж від вітру хита-
єшся. Сиди вдома!» Він для неї був 
авторитетом. Валентина Григорів-
на все життя старалася його слуха-
тись, а тут пішла проти чоловікової 
волі, бо чула в серці голос ще більш 
авторитетний. І не помилилася. 

– Того дня, коли Шарлотт покли-
кала тих, хто хоче, щоб за них по-
молилися, я вийшла теж. Коли вона 
почала молитися за мене, я мало 
не впала. Отямившись у кріслі, в 
яке мене посадили, почула, як Шар-
лотт звернулася вже точно до ме-
не: «Тебе Бог зцілив від раку – іди 
покажись лікарям!» Додому я вер-
талася, мов на крилах. Давно не 
відчувала в собі такої сили. «Мене 
Бог зцілив, Володю!» – ще з порога 
вигукнула до чоловіка, який лежав, 
трохи прихворівши. «Як зцілив?! Від 
чого?» – його ніби пружиною підня-
ло з ліжка. «Отак і зцілив – від ра-
ку! – без жодного сумніву підтвер-
дила сказане ще раз. – Я ж знаю, 
що в мене було. А тепер нема!» 

До лікарні, однак, вона пішла не 
відразу – боялася все-таки, що там 
скажуть щось інше. А тижнів через 
два, показавшись лікарям, почула: 
«Чому ви сюди прийшли? Ви здо-
рові!» Дорогою додому їй хотілося 
кричати на весь світ: «Є! Є у мене 
Той, Хто спас мене, – це мій Гос-
подь Ісус Христос!» І трохи шкоду-
вала, що не відповіла лікарям так: 
«Прийшла сказати, що повірила в 
Голгофський хрест, а не у той, що 
ви на мені поставили…»

– Та слава Богу, що змовчала, 
бо то прозвучало б як докір, – го-
ворила потім зміцніла у вірі та муд-
рості сестра Валентина. – Сказала 
просто, що мене зцілив Господь. 
Вони повірили.

Все це вмить згадалося після 
нашої телефонної розмови. А вже 
другого дня ми з дружиною стоя-
ли під знайомими дверима. Знову 
в душі легке сум’яття: передчуття 
бажаної зустрічі змішувалося з де-
якою невпевненістю, викликаною 
станом здоров’я сестри Валентини. 
Якими тепер будуть ця зустріч і на-
ше спілкування? Раніше, ще до на-
шого переїзду в інше місто, ми поза 
зустрічами на недільних зібраннях 
зрідка відвідували її вдома. При-
ходили на годину, а виходило – на 
кілька. Хоч і пенсіонерка, сестра 
Валентина завжди мала що поклас-
ти на стіл. Особливо любила при-
гостити своєю «фірмовою» стра-
вою – печенею в горщиках.  

– Як я рада вас бачити! – при-
ємно здивувала нас уже з перших 
слів Валентина Григорівна. – Про-
ходьте, проходьте! У мене вже все 
готово. Ось тільки одна сестра піді-
йде – і будемо обідати. Щоправда, 
картоплі в горщиках, на жаль, не 
буде, бо духовка не працює…

У ній, здавалось, нічого не зміни-
лося. Така ж рухлива, така ж усміх-
нена й сповнена оптимізму. Тільки 
ніби поменшала трохи та посвітлі-
шала. І погляд ніби той самий… «То 
Ви нас бачите?» – хотілося спитати, 
але стримався. Дивлячись, як вона 
впевнено метнулася на кухню і віль-
но рухалася по квартирі, хотілося ду-
мати, що то був жарт – про сліпоту. 

– Спочатку – до молитви! У мене 
гості завжди моляться, – скерувала 
85-річна господиня, коли прийшла 
очікувана сестра. – А вже потім на-
криємо на стіл. Згода? 

Валентина Григорівна розпові-
ла, що скучати і нудьгувати їй ніко-
ли: постійно хтось приходить, во-
ни моляться – за сім’ї, за країну, за 
спасіння людей.

– А то одна онкохвора почула, 
що колись мене Бог зцілив, при-
йшла, щоб я помолилася. Господь і 
їй дарував зцілення. Потім привели 
ще одну хвору з іншої церкви, зно-
ву молились – і тепер славимо Бога 
разом. Я не зовсім сліпа, – підба-
дьорилася Валентина Григорівна, – 
бачу світло, бачу ваші постаті, хоч 
облич не розрізняю. На вулицю ви-
ходити боюся, а вдома почуваюся 
впевнено. Жаль, читати не можу, 
але слухаю Євангеліє з аудіозапи-
су. Найголовніше – я бачу Господа, 
і давайте Йому заспіваємо!

Ми переважно слухали, насоло-
джуючись її чудовим голосом, що 
не втратив ні мелодійності, ані си-
ли. Бог як дає, то не забирає. 

Додому поверталися знову піз-
но. І згадалось: «Господь зламано-
сердим близький і впокорених ду-
хом спасає».

Михайло МЕЛЬНИК, м.Харків

І В СИВИНІ ВОНИ
БУДУТЬ ЦВІСТИ…
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пившись, хлопчик попросив їсти. 
Мати хутко відламала йому окра-
єць нагрітого сонцем хліба.

– Тримай, – Преслав про-
стягнув флягу старцеві, що все 
ще стояв, лагідно позираючи на 
щой но опритомнілого малого. 
Старий спрагло зробив кілька 
великих ковтків. 

– Чи, бува, ти не з тих за-
йшлих цілителів, які вірять в Бо-
жого Сина і стверджують, що 
Він – істинний Бог, а наші боги – 
це лише шматки дерева?

– Так, Преславе, я учень Ісуса 
Христа, церкву Якого ти підпа-
лив, а Його служителів переслі-
дуєш, – відповів старець. – Але 
тільки Господь  Ісус Христос єди-
ний оздоровлює, дарує життя, 
рятує від смерті, – додав він, гля-
нувши на чоловіка проникливим 
поглядом. – У тебе залишився 
один син, бо двоє старших захво-
ріли і померли, хоч ти й возив їх 
у святилище Дажбога. 

– Звідки ти зна… – Преслав 
затнувся на півслові.

Більше не кажучи нічого, ря-
тівник хлопчика взяв палицю й 
попрямував дорогою далі. Ніби 
намагаючись наздогнати його, 
Преслав зробив кілька кроків. 
Він розгублено запитував начеб-
то в самого себе: що ж робити, 
щоб зберегти синові життя?

– Я чула, що в Темному уро-
чищі збираються люди, котрі на-
зивають себе християнами. Вони 
збудували там церкву. Поїдьмо 
туди, – зі сподіванням у голосі 
промовила жінка. Ці слова наді-
єю відгукнулись у серці Пресла-
ва. Він полегшено зітхнув і вда-
рив віжками. 

Роман СКАРЖИНСЬКИЙ,  
м.Гребінка, Полтавська обл. 
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Замовлення № 154703

Добрый день, уважаемая редакция га-
зеты «Місто на горі»! С интересом читаю 
ваши публикации, они меня вдохновляют. 
Некоторые статьи воспринимаю как рас-
ширенный перевод Библии, иногда даже 
получаю откровения от Бога. А рассказы 
людей об их измененной жизни зачастую 
вызывают очищающие душу слезы. Слава 
Богу за «Місто на горі” и за всех ее авторов. 

В одном из номеров были напечатаны 
стихи, что натолкнуло меня на мысль по-
слать вам и мои скромные сочинения. Мо-
жет, они тоже кому-то придутся по сердцу. 
Тем более, что для меня это свидетельст-
во Божьей милости к нам. Ведь именно Он 
вдохновил меня на словесное творчество.

Когда-то давно, еще в восьмом классе, 
у меня был момент стихотворного настрое-
ния. Тогда я влюбилась в своего одноклас-
сника, а ему в то время нравилась другая 
девочка. Поэтому моя любовь была безот-
ветной. А чувства в юности настоящие, про-
нзительные, и я от душевных переживаний 
неожиданно для самой себя начала писать 
стихи... С тех пор много воды утекло (мне 
скоро будет уже 52), все то прошло. А с ним 
исчезло и желание сочинять.

Но вот недавно, в ноябре 2013 года, ме-
ня пригласили в церковь «Благая весть» на 
служение. И я там покаялась. Для меня это 
стало событием, действительно изменив-
шим мою жизнь. Бог растопил мое сердце, 
оживил душу, подарил счастье. 

Спустя год, как-то утром я встала, от-
крыла шторы и радостно произнесла: 
«Здравствуй, новый день!» Начав славить 
Бога, вдруг сообразила, что делаю это в 
стихо творной форме. С тех пор и пишу: о 
Господе Иисусе Христе, о том, что Он сде-
лал для людей, о Божьем прощении, мило-
сердии и о том самом главном, что каждый 
из нас должен совершить.

 А еще пишется об Украине. Хоть роди-
лась я в Казахстане, а по национальности 
русская, но с семи лет живу в Украине и 
люблю ее как свою Родину. 

Запряжена рудою кобилою 
підвода стрімко в’їхала в густий 
дубовий ліс. Від дерев-велетнів, 
що верховіттям закривали па-
люче сонце, війнуло рятівною 
прохолодою. Кремезний чоло-
вік з кошлатою бородою підга-
няв конячину, тривожно озира-
ючись на жінку в білій намітці, 

що тримала на руках хлопчика. 
Вона намагалася притискувати 
його до себе так, щоб того не ду-
же трясло на вибоїнах. Хлопчи-
на мав років вісім-дев’ять. Його 
лихоманило. 

– Преславе, хутчій! – благаю-
че мовила жінка, – дитина ледве 
дихає. 

Чоловік вкотре вйокнув на 
коняку і вдарив батогом. Коби-
ла побігла ще прудкіше. Раптом 
погляд Преслава притягла до се-
бе невисока згорблена постать, 
що замаячила попереду. Зачув-
ши тупіт копит, вона повернула-
ся і, розмахуючи рукою, почала 
їх зупиняти. Преслав, настороже-
но окинувши очима навколишні 
зарості і на всяк випадок взяв-
шись за руків’я меча, натягнув 
віжки. Підвода зупинилася, і він 
побачив перед собою старого, що 
опирався на довгий ціпок. Незна-
йомець був одягнений у чорний 
плащ, а його голову покривав 
каптур. Під каптуром ховалося 
немолоде обличчя з короткою си-
вою бородою. Засмагла від сонця 
шкіра навколо очей була щедро 
посічена зморшками.

– Я тут сам, не бійтеся, – про-
мовив незнайомець, піднявши 
голову. Він хоч і розмовляв міс-
цевою говіркою, проте робив це 
так, ніби в роті йому щось за-
важало. – Мої старечі ноги вто-
милися від довгої дороги. До-
звольте сісти на воза.

Не чекаючи відповіді, старий 
швидко обійшов кобилу та, не-
зважаючи на похилий вік, легко 
вискочив на підводу й сів поруч 
з Преславом. Чоловік з жінкою 
перечити не стали. Зреш тою, 
чим може зашкодити дивакува-
тий дід? Їхали мовчки. 

– Що з хлопцем? – згодом за-
питав незнайомець.

– Третій день лихоманить, – 
не одразу відповів Преслав. – 
Жоден знахар не зміг допомог-
ти. Навпаки, синові стало ще 
гірше.

– Єдина надія на Дажбога, – 
приєдналася до розмови жін-
ка, – їдемо поклонитися йому 
та попросити для Тарасика оду-
жання...

– Зупинись, – раптом наказав 
старий.

– Що? – розізлився Преслав. 
Але більше нічого не встиг ска-

зати, бо той різко вихопив із йо-
го рук віжки й натягнув їх. Заір-
жавши, кобила зупинилася. 

– Ти що собі дозволяєш?! – 
обурено крикнув Преслав і різ-
ко схопив діда за гострі плечі. 
Та старець глянув на Преслава 
так, що тому здалося, ніби він на-
штовхнувся на міцну стіну. 

– Дай сюди хлопця, – тихо, 
але наполегливо звернувся він 
до матері. Жінка, ціпеніючи від 
страху, міцно притискала сина 
до грудей. – Не бійся. З ним усе 
буде гаразд.

Глянувши запитально на сво-
го чоловіка і побачивши схваль-
ний кивок, вона боязко переда-
ла свою дорогоцінність старцеві. 
Той обережно взяв дитину й по-
ложив біля себе на сіно. Тарас 
уже навіть не стогнав, ним лише 
трясло дужче і дужче. Поклавши 
руку на груди хлопчика, старець 
вигукнув голосно і владно: 

– Іменем Ісуса Христа нака-
зую: злий дух немочі, вийди геть! 
Хлопчик скрикнув не своїм голо-
сом, вигнувся дугою і враз при-
тих. Здавалося, що він помер.

– Ти вбив його! – закричав 
Преслав, виймаючи меч. Але 
старий на нього не зважав: трем-
тячи від напруги, він утомлено 
зліз із підводи і намірився йти. 

– Мамо, пити, – озвався хлоп-
чина.

– Тарасику, синочку! Ти жи-
вий! – не тямлячи себе від щастя, 
жінка сміялася і плакала водно-
час. Преслав жваво подав сино-
ві шкіряну флягу з водою. На-

Нам пишуть

 

ЗАПРОШУЄМО  ВАС 
НА БОГОСЛУЖІННЯ

ЦІЛИТЕЛЬ Історія для душі

Прийшла біда зненацька в Україну,
Як в небі яснім грянув раптом грім.
Ось мати проводжає свого сина,
Іде він боронити отчий дім.
Та віриться: здолаєм неодмінно 
Це зло. Борня завжди є непроста. 
Люд схаменеться і в гіркі хвилини 
Прийде просити прощення в Христа.
За те, що мало дякували Богу, 
А може, хтось і зовсім забував. 
Що кожен вибирав свою дорогу, 
А з правильної, Божої, звертав.
За те, що не молились на колінах 
За тих, хто всліп давно, а чи оглух. 
І Добру Звістку Розп’ятого Сина 
Не донесли до вглухлих їхніх вух.
Що діток не навчили кожен ранок 
З молитви починати «Отче наш».
І кожен вечір, кожен наш світанок 
Не прагли Лик Святий шукати усякчас.
А ще за те, що дні ми коротали,  
Скарби земні складали, аж пихли.  
Хоч знали: вмерлі те лиш забирали,  
Що в небі заощадити змогли.
Тож плаче і ридає Україна,  
Бо горе стука в кожне серце, дім.  
Й мільйони звуть Отця во ім’я Сина,  
І гоять рани Утішителем Святим.

Елена МОГИРЕВА, г. Черкассы


