Кнопка «SOS»

Вам коли-небудь доводилося викуповувати особисту річ? Мені нещодавно
довелося. Можу з упевненістю сказати —
заняття не з простих. І не в грошах справа. Просто почуття переповнюють двоякі: обурення і захоплення одночасно.
Обуритися тут міг би кожен: чому я
повинен платити за те, що і так по праву
належить мені? А захват від того, що річ
повернулася.

ст. 2

Як Лаго́дна
стала ла́гідною

Так склалося, що і чоловік, і старший
син, і вона сама багато пиячили. Виганяючи вранці на пашу корову, не верталася додому, поки десь не вип’є хоча б ста
грамів.
Її гріховним здібностям не було меж, і
список таких «подвигів» занадто довгий,
щоб про все розказати.

ст. 4

Коли воскресла
баба Маня?

Баба Маня не була старою, але всі її
чомусь так називали і до цього вже звикли. Вона жила самотньо в квартирі на
верхньому поверсі заводського будинку,
мешканці якого добре знали один одного
й жили дружно.
Колись за молоду з нею трапилось
нещастя: працюючи на будівництві...

ст. 5

Звідки вони,
ПИСАНКИ?

Традиція розмальовувати писанки є
практично в усіх народів. Яйце завжди
символізувало життя. Але старе повинне
дати місце новому. Тому їх символічно
розбивають.
Існує багато легенд про появу звичаю
фарбувати яйця. Одні пов’язують його з
імператором Марком Аврелієм.
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ДВА БЕРЕГИ
Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя...
ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА
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Сльози Марії
Магдалини
У тиху вранішню годину,
Коли мовчить ще перший птах,
Гарячі сльози Магдалини
Стежки малюють на щоках.
В них смуток розпачу і втрати,
Надії крах, руїни мрій:
Вже третій день минув від страти
І незбагненних тих подій.
Арешт, знущання й хрест ганебний,
Невинна кров, насмішки злі.
В скорботний траур вбралось небо,
І три хрести на чорнім тлі.
Тортури виконали вміло,
Авжеж, наситились сповна,
Але чомусь забрали тіло —
У гробі тут Його нема.
Хто дасть душі тепер відраду
Чи угамує серця крик?
Невже почує в тиші саду
Цей незнайомий Садівник?

Воскресіння Христове
переконує — нове життя
можливе!

І Він почув, сказав: «Маріє!»
Одне лиш слово, та воно
Її звільнило з безнадії
І в душу радість принесло.
Ім’я Воскреслий Ісус знає
Усіх людей, твоє й моє,
З любов’ю сльози витирає
І втіху в горі подає.
Михайло Пістун

Що таке нове життя? Насамперед, це зміни.
Вони можуть бути в різних сферах: чи то сім’я, чи то робота, чи то навчання... Звичайно ж, маємо на увазі перетворення на краще,
тому що кожна людина прагне до цього. Звідси висновок: бажають нового життя всі, але не всі знають, як його досягти.
Кращому немає меж, і маючи все, хочеться досягти більшого. Комусь достатньо поміняти машину, будинок чи країну, а інший у
постійних пошуках і напрузі. Здається, коли здійсниться омріяне, все піде по-новому. Однак це велика помилка, яка, до того ж, нерідко
завдає ран оточуючим.
У багатьох, хто зміг досягти серйозних змін, через якийсь час відчуття незадоволеності з’являлося знову. Чому так? Чому немає
кінця такій круговерті й розчаруванням? Проблема в тому, що не подумали про найголовніше — змінитися самому. Тому й стається
так: чогось досягнув, а, все ж таки, лишився нещасним. На публіці посмішка, а за зачиненими дверима — гірке розчарування, сльози й
тяжкість на душі. Зовні — досягнення, а всередині — все той же безлад.
Вихід один: повинні відбутися докорінні переміни в душі. Тоді на довкілля дивишся іншими очима. Тебе не дратує, а влаштовує той
стан речей, в якому знаходишся. І це можливо тільки після знайомства з воскреслим Ісусом Христом. Хоча Його розіп’яли, але Він воскрес і може допомогти кожному, хто потребує духовної підтримки.
І сьогодні є безліч свідків того, як Він змінює саму людину зсередини, після чого настає справжня життєва гармонія. І тільки тоді
зникне внутрішній безлад душі, який заважає нашому щастю. І це стане початком справді нового життя, тому нагадуєм ще раз:
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Гарний кiнець

ісля останнього передсмертного подиху
розіп'ятого на хресті
Спасителя серця учнів могла відвідати думка: «От і все: це кінець...» Край
сподіванням, зустрічам, дивам...
Життя та служіння Ісуса проходило
в постійній конфронтації з релігійною
верхівкою і нічого доброго не віщувало, тому багато хто з Його оточення
вважали, що Він погано закінчить. Кульмінацією цих передчуттів стала Голгофа,
хрест, ганебна страта через розп'яття і
привалений до гробниці важкий камінь.
Корінь таких думок криється в глибині людського серця, де міцно оселилася
зневіра словам Ісуса: «Із того часу Ісус
став виказувати Своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати
багато від старших і первосвящеників, і
книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня» (Євангеліє від Матвія, 16: 21).
Якби Євангеліє від Матвія складалося
з 27-ми, а Іоанна — з 19 розділів, то швидше за все нас так само відвідали б подібні
думки. Але слава Богові, що у Матвія 28
розділів, а Іван написав 21. Саме в них
євангелісти оповідають читачеві про
славний кінець Ісуса — Його Воскресіння з мертвих і вознесіння на небо до
Бога Отця. Ці дві події стали прекрасним

розсуд і відкидають запропоноване
їм Боже Слово, ввічливо ухиляючись
від заклику до покаяння.
Однак страшно почути із уст Спасителя слова осуду. Спочатку Ісус запрошує: «Прийдіть до Мене всі...» Але
Промовив Господь: «Я справді підсилю на добре тебе…» люди, які відкинули цей заклик, наКнига пророка Єремії, 15: 11 прикінці почують протилежне: «Відійдіть від Мене всі...» Це ті, хто в процесі
підсумком земного життя Ісуса. Лише нескінченне життя з Ісусом Христом. Він
свого життя ухилився від виконання
земного... Тому що у небесного — кінця обіцяв: «Хто вірує в Сина, той має вічне волі Божої. Гарним кінцем подібне названемає.
життя; а хто в Сина не вірує, той життя не ти не повернеться язик.
Астрофізики стверджують, що Всес- побачить, а гнів Божий на нім перебуває»
Гарний кінець обіцяно тим, хто вірою
віт нескінченний... Наш розум не осягає (Євангеліє від Івана, 3:36). Невіруючий не прийняв Євангеліє, суть якого в спокутцього, але погоджується з досліджен- бачить того, що простягається за межею ній смерті Ісуса за гріхи людини і Його
нями вчених. Було б добре, якби ми так смерті, бо він у це просто не вірить.
воскресіння з мертвих. «Воскрес Спасисамо довірилися Біблії, яка говорить, що
Іноді доводиться чути попередження тель – воскресну в свою чергу і я», —
Ісус Христос хоча і помер, але і Воскрес. на адресу тих, хто став на слизькі шляхи такий нерозривний ланцюжок міркуОжив, щоб більше
беззаконня. «Не вань віруючої людини. У цих твердих
ніколи не вмира- Слава Богу, що Бiблiя – книга зупинишся — по- переконаннях вона бачить свій славний
ти.
закінчиш!» — кінець існування на землі і перехід до вічне тiльки з гарним початком, гано
Коли до людподібне нерідко них осель Воскреслого Христа...
ських осель приСлава Богу, що Біблія — книга не
але i з гарним завершенням! чують наркоман,
ходить непрохаалкоголік,
дар- тільки з гарним початком, але і з гарним
на гостя на ім'я Смерть, невіра тут же моїд, розпусник. І це
твердження завершенням. В останніх двох розділах
починає грати плачевно-мінорні акорди, обґрунтоване. Бог ніколи не обіцяв до- Об’явлення Івана Богослова під час опизловісно нагадуючи про страшний і не- брого людям, які полюбили гріх. Але су кінця земної історії повідомляється
відворотний кінець. А віра Євангелії, на- подібне можуть почути і ті, хто ніколи про вічне небесне місто, Новий Єрусавпаки, сповнена оптимізму і стверджує такими справами не займався. Є люди лим, який стане кінцевою зупинкою на
протилежне — смерть кінець лише зем- за своєю вдачею добрі, що ведуть твере- шляху людини, що покорилась Євангелії.
ного існування людини, за межами яко- зий, здоровий спосіб життя і регулярно
А яким буде твій кінець?
го відкривається Вічне Царство Боже і платять податки, але... живуть на власний
Євген Бочаров

Кнопка «SOS»

Упевнений, в житті кожного з нас щось подібне відбувалося. Траплялися випадки, схожі на яскравий спалах світла. Коли з простих
дрібниць виростали важливі, іноді життєво важливі, уроки, в яких ми
несподівано знаходили самородки істини, немов у промовистій притчі. Так було і зі мною.

В

ам коли-небудь доводилося викуповувати власну річ?
Мені нещодавно довелося.
Можу впевнено сказати — заняття не
з простих. І не в грошах справа. Просто
почуття переповнюють двоякі: обурення
і захват одночасно.
Обуритися тут міг би кожен: чому я
повинен платити за те, що і так по праву
належить мені? А захват від того, що річ
повернулася.
Деякий час тому мені подарували
телефон, який згодом перейшов синові
Михайлу (не для ігор, а для зв’язку з дитиною). Цей телефон був особливий. У
школі Мишкові казали: «Ух ти, який у тебе
”кирпич”!» Всі просили потримати і подивитися.
Справа в тому, що в ньому була одна
особливість — ззаду на корпусі велика
червоно-помаранчева кнопка з трьома
буквами: «SOS». Для того, щоб в екстреній ситуації власник апарата міг відразу

був той же самий. Він просить допомоги! І відразу ж спало на думку: «Це СМС з
Мишкового телефону! У ньому внесений
мій номер, і навіть якщо немає сім-карти і
видалені контакти, коли натиснеш «SOS»,
все одно відправиться СМС про допомогу!»
Я набрав незнайомця і сказав, що він
дзвонить з апарата мого сина. Той спо-

ж сповістити рідних або друзів, чиї номери "забиті" в пам’яті, що він терміново
потребує допомоги. Якщо натиснути цю
кнопку, негайно відправляється СМС-повідомлення: «Допомога! Допомога!» і лунає спеціальний звук.
Синочок щиро радів подарунку.
Якось у грудні випало багато снігу,
і хлопчики гралися у шкільному дворі.
Незвичайний телефон випав з кишені й
загубився. Ввечері ми виявили пропажу.
Але було вже темно, та і як його знайти в
заметах?
Минуло три місяці. Ми вирішили новий поки що не купувати: хай вчиться берегти речі!
Одного ранку мені подзвонили. Номер невідомий. Я передзвонив. Незнайомий чоловік сказав, що мене не набирав, це якась помилка. Але відразу після
розмови мій телефон якось дивно заграв
і на екрані висвітилося жирне СМС: «Допомога! Допомога!» Номер відправника

чатку відмовлявся, а потім... запропонував викупити, замість того, щоб повернути втрачену річ. Нібито його синочок
купив в іншого хлопчика й хотілося б
повернути витрачені гроші. Домовилися
про зустріч, і за наш же телефон довелося заплатити. Таким чином він повернувся до справжнього господаря.
Увечері, аналізуючи події дня, я задумався: «А що, якби кнопка «SOS» не спрацювала? Не повернулась би Мишкова
пропажа!!!» Прийшов час, і червоно-помаранчева помічниця своє призначення
виконала (хоча її мета інша).
І раптом виникла думка: щось подібне відбувається і з людиною, що намагається жити без Бога. Вона заповзято
борсається в болоті гріха, намагаючись
влаштувати життя своїми силами. А Бог
чекає, коли ж нарешті звернеться за допомогою до Нього, натисне цю яскраву
кнопку «SOS»? Адже Творець готовий
вчасно вийти назустріч. Тільки без згоди самої людини, силоміць ніколи цього
робити не буде. І за викуп наш давно заплачено — життям Сина Божого! Це Він
невинно вмер на хресті за наші злочини,
щоб ми змогли стати вільними. І всі, хто
скористався «кнопкою порятунку», стали
на місций фундамент і отримали вічне
життя в Царстві Небесному.
Чи не час скористатися нею і тобі?
Сергій Бондаренко

Куди повернута моя «посудина»?
В

еликдень… Свято, що приносить неповторну гаму почуттів із щорічною новизною.
Воно пов’язане з планами як на близьке
майбутнє (адже попереду пора садіння),
так і на віддалене — літні канікули, відпочинок тощо. Ці дні дарують походи в
гості, обрядові відчуття та вишукану ку-

лінарію. Загалом просто серію вихідних,
коли після затяжної зими можна, не кваплячись, підставити обличчя доброзичливому сонечку. Не залишать байдужими
милозвучні вітання: «Христос воскрес!
Воістину воскрес!» А особливі церковні
передзвони? Отже, є нагода порадіти…
Однак на серці якась невловима туга…

За чимось неземним, чистим, добрим.
А якщо відверто — за іншим святом,
у центрі якого справді ВОСКРЕСЛИЙ
ХРИСТОС! Який дає не тільки життєві, а
й духовні блага. Як їх отримати? Наведу
приклад.
Сто років тому знелюдненою степовою дорогою їхали два місіонери. Бричка була відкритою, тому, коли небо заволокло важкими хмарами і пішов дощ,
нічого не залишалось, як зупинити коней
і рятуватись від негоди під нею. Тим часом злива розбушувалась і полляло, наче
з відра. Молодший, дивлячись на стихію,
захоплено промовив:
— От якби з неба стільки ж полилось
Божої благодаті для людей. Яке було би
пробудження!
Однак на це його супутник задумавшись мовчав. Побачивши таку реакцію,
молодший не втримався від докору:
— Хіба ви не хочете такого дощу благословінь?
У відповідь почув:
— Якщо тут стоятиме і тисяча посудин, а дощ литиме з неба, то може так
статись, що жодна крапля в них не потрапить.
— Як?! — вигукнув вражений юнак.
— Якщо під час зливи вони будуть
обернені отворами до… землі!
ОТЖЕ, є духовна закономірність: хо-

чеш Божих благословень або справжньої Пасхи — відгороди серце від земної
марноти і спрямуй до неба! Де сидить
Померлий за нас і Воскреслий для нас!
Саме тому започатковане першими християнами СВЯТО ПАСХИ. Бо якщо житимеш лише земними цінностями, настане
неминуче банкрутство душі.
Пригадаймо відому історію про всесвітній потоп. У ковчезі врятувались
лише сім’я Ноя і звірі, заведені туди попарно заздалегідь. У мене виникало питання: «Де для такої кількості брали свіжу
воду?» Але під час чергового читання
книги Буття звернув увагу на вікно у цьому незвичайному судні. Писання оповідає, що Бог наказав Ною зробити його
вгорі!.. Туди потрапляла дощова вода,
повітря й світло для життя. Це вливались
небесні благословіння! Тут я подумав: «А
якби вікно перенесли вниз»?.. Тоді б воно
стало пробоїною, через яку хлинула б
та сама вода, але вже не для життя, а на
смерть.
Тому в ці дні варто зрозуміти, куди направлені наші сердечні «вікна»? В небо
чи до землі, лише до цьогосвітніх потреб? І якщо сьогодні моєю особистою
Пасхою стане Христос, це й буде справжнім святом, зі щирим привітанням: «Христос воскрес! Воістину воскрес»!
Ігор Федьків
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АКТУАЛЬНО

Племiнник
ЗГАДАЛОСЬ МИНУЛЕ порубав
дядька

З

автра буде Великдень. Бабуся
клопочеться біля плити, звідки
линуть пахощі голубців і чути, як
шкварчать на сковорідці відбивні. З духовки духмяніє тістечками. У мене в руках миска з вершковим маслом і цукром,
в якій ложкою збиваю крем. До дванадцятої ночі заледве впорались. Приготували кошарку, поклавши в неї кільце
домашньої ковбаски, шмат копченого
шовдаря*, відбивні, сир, масло, яйця, паску, літровий прозорий графін із вином
і так, щоб було не помітно, маленьку
пляшку самогону. Аби свяченою паленкою** розговітись, як посвятимо паски. В
чотири треба бути коло церкви, бо десь

о пів на шосту ранку священник буде
кропити на всіх святою водою. Людей
прийде багато, то ж, щоб зайняти гарні
місця, де всіх видно, поспішаємо прийти
трохи раніше. Поки чекаємо, наче й не
прислуховуюсь, але чую:
— А он диви, яка діваха! То вона, мабуть, із Чехії собі таку куртку привезла...
Ох і цікаво ж мені: чим вона там заробляє...
А з іншого боку:
— А он Ганна теж прийшла, у неї минулого року на Великдень чоловік помер, напевно до раю потрапив, бо ж у
таке свято віддав Богові душу...
Людей стає все більше, тож у за-

гальному гомоні слів уже не розібрати.
Нарешті вийшов отець Василь; воно й
добре, бо вже всі кісточки перемиті, а
кошарки перебрані за їхнім вмістом,
тому народ нудьгував. Щойно процесія
вийшла з церкви, заметушились, почали
запалювати свічки.
Ззовні все дуже гарно і велично. Всі
прийшли у святкових убраннях, багато
хто, за звичаєм, в обновках. Майже немає
п'яних, хіба що один або двоє з тих, яким
вже все одно, що про них говоритимуть.
Все ближче лунають вигуки:
— Отче Василю, і мене посвятіть...
Черга доходить до нас. Намагаюся
просунутись уперед, щоб і на мене вдосталь потрапило святої води, аби бути
освяченим. У загальному піднесенні забуваються всі кривди і плітки... Люди почали розходитись по домівкам, щоб відсвяткувати Великдень, себто Пасху.
Я не дуже пам'ятаю, скільки за нашими
столами було розмов про Ісуса. Про Того,
Хто воскрес, щоб дати надію на вічність у
Божому Царстві. Здається, говорили про
що завгодно і про кого заманеться, але
тільки не про Спаса, Котрий віддав своє
життя заради нас. Не хочу нікого присоромити, хіба що, може, трішечки.
Цей спогад — то докір мені в тому, що
не намагався більше дізнатись ні про це
свято, ні про інші: Різдво, Богоявлення,
Хрещення... Святкував, а що й чому — ?
І найголовніше — як? Того, на жаль, не
розумів!..
Шовдарь* (діалект.) — свинячий окіст.
Паленка** (діалект.) — горілка.
Ярослав Лобань

Мiй дiм на небесах!

П

осміхаючись сонце зазирнуло в широкі вікна класу.
Яскраве проміння падало
на парти та дитячі личка.
Валя із задоволенням слухала вчительку, яка декламувала вірш Лесі Українки:
«Так, я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні.
Без надії таки сподіватись.
Жити хочу! Геть думи сумні!...»
Дівчинка любила цю поетесу, яка хворіла на страшний туберкульоз кісток,
утім жагу до життя та справедливості
мала надзвичайну. Дуже хотілося вдачею
бути схожою на Лесю. Бо теж народилася інвалідом. Маленькі, не за віком, слабенькі ніжки її зовсім не тримали. Руки
міцні: ними обслуговувала себе, та ще й
іншим, слабшим за себе, допомагала.
Батьки від дівчинки-інваліда відмовилися: навіщо такий неприємний тягар?
Після будинку малюків потрапила
в Цюрупинську школу-інтернат для дітей-інвалідів,що в Херсонській області.
Навчалася добре. Вміла малювати, писала вірші, в’язала та шила собі одяг.
Після закінчення школи дітей-сиріт
відправляли до будинків престарілих.
Де, хто як міг, так й існував, доживаючи
свого віку. Буття тут було зовсім не схожим на те, що вирувало за стінами притулку. Валя розуміла, що це боротьба
і кожна людина має пройти свій шлях.
Саме свій… Хтось пливе тихим руслом, а
інший постійно спотикається й падає.
Ми зустрілися з Валентиною у 1983
році в Луганському швейному ПТУ-інтернаті. У майстерні стояв довгий широкий

стіл, за яким дівчата виконували ручні
роботи. Тут же були встановлені електричні швейні машинки, та на них можна
було працювати лише за допомогою ніг.
Але як бути тим, у кого вони зовсім не
працюють? Валя взяла мою милицю, натиснула нею на педаль і стала швидко та
рівненько строчити. Взявши приклад із
неї, я теж оволоділа складною технікою
роботи. Між дівчатами вона була найслабшою фізично, проте мала найміцнішу волю. Якою перемагала всі недуги. В
пам’яті назавжди залишилися Валині веселі карі очі.
Наш майстер, Тамара Андріївна, дізнавшись, що дівчина родом із Луганської
області, розшукала її матір. І та навіть
приїхала до нас в училище — провідати
дочку. Після від`їзду матері я запитала
Валюшу: «Ти рада зустрічі з мамою?» В її
очах з’явився смуток: «Ні. Вона для мене
зовсім чужа!» Cтало боляче за подругу.
Було видно, що образа на маму, навіть
після відвідування, так і залишилась.
Якось теплого весняного дня дівчата-студентки милувалися свіжою зеленню та квітами. Раптом до них підійшла
незнайома молодь та запропонувала
книги. Валя взяла одну в чорній палітурці. Це був «Новий заповіт». Інших такі подарунки не зацікавили.
В тій книзі йшлося про Ісуса Христа —
Сина Божого, Спасителя, який помер за
гріхи всього людства. Він добровільно
прийняв страшні муки на Голгофському
хресті, але третього дня воскрес, показавши шлях до Бога, Отця Небесного.
ЇЇ особливо вразила Нагірна проповідь, котра вчила ставитись із любов’ю

навіть до своїх ворогів. Серце дівчини-інваліда не залишилося байдужим до прочитаного, і вона прийняла Ісуса
Христа. Відчула непереможну
потребу жити за Його вченням.
Саме тоді все її життя перемінилося.
Віра, яка стала зростати, примножувала
справжню непідробну сердечну радість.
Наступне відвідування мами було
зовсім іншим. Валя вибачила зраду. Після
закінчення училища мати з донькою домовилися жити разом.
Валя була вдома вперше. І тільки тепер зрозуміла, що таке рідний дім, матуся, що піклується про неї, запах смачної
їжі… Вона теж, як могла, допомагала
мамі. Працювала вдома: брала замовлення, шила легкий одяг. Спілкування з
дівчиною-інвалідом приємно вражало
людей. Вона ділилася з ними вченням
Ісуса Христа, який говорить: «Шукайте ж
найперш Царства Божого й правди Його,
а все інше вам додасться» (Євангеліє від
Матвія, 6:33).
Життя на землі — неначе сон. Час
швидко минає, і людина відходить
у вічність. Коли померла мама, Валя
залишилася сама. Стало вкрай важко без
материнської турботи. Так прожила деякий час. Але друзі дитинства покликали
до себе у Каховський будинок інвалідів.
Розуміючи, що послужить для них і
поміччю, і порадою, вона вирішила
поїхати туди.
* * *
Літак рейсу Луганськ-Херсон, яким
Валя летіла до нового місця проживання,
стрімко прискорюючись, набирав висоту. Дивлячись в ілюмінатор на загадкові
хмари, вона міркувала: «Не знаю, як там
буде, проте мій справжній дім на небесах!» Згадалась цитата з Євангелії: «Знаємо-бо, коли земний мешкальний намет
наш зруйнується, то маємо будівлю від
Бога на небі — дім нерукотворний та
вічний» (2-ге до Коринтян, 5:1). Ця справжня та тверда надія наповнила збідоване
серце божественним миром.
Влітку 2014 року моя подруга Валя назавжди оселилась у вічних оселях свого
Небесного Отця.
Наталя Михайленко,
смт Недригайлів, Сумська обл.

на шматки
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моїй пам'яті зберігається
випадок, який постійно
нагадує про те, що не
можна легковажно ставитися до Бога,
вічності й духовних питань. Із групою
віруючої молоді ми побували в одному
з сіл Черкащини. Роздавали мешканцям Нові Заповіти й розказували про
Ісуса Христа.
Місцевість там була дуже горбиста.
Підіймаючись на черговий пагорб,
хтось звернув увагу на ледь помітну
стежинку, що ховалася поміж бур'янами, які сягали людського зросту. Вирішили перевірити, чи не приведе вона
до чийогось житла. І справді, поміж хащами вросла в землю "шевченківська
хатина". Дверей на завісах не було.
Переступивши поріг і гукнувши, чи є
хто живий, почули з віддаленого кутка
запрошення увійти.
Познайомилися. Мешканцем хижі
виявився худорлявий п'ятдесятилітній
чоловік, майже тридцять з яких провів за ґратами. Починав із колонії для
неповнолітніх, і з невеликими проміжками перебування на волі пролетіло
все життя. А тепер, після чергового
ув'язнення, нікому не потрібний, повернувся до батьківської хати. На біду,
здоров'я "підкачало"- почали чорніти
пальці на ногах. Лікуватися можливостей не мав, тому самостійно ампутував обценьками кілька фаланг. При
цьому показав обмотані ганчір'ям
культі на нижніх кінцівках.
Історія та обставини цього нещасного зворушили серця молодих християн, викликали співчуття й бажання
якось допомогти. Порадившись, забрали його до Києва, щоб мав змогу
отримати потрібне лікування.
Столичні лікарі надали кваліфіковану допомогу. А добрий Господь зробив чудо: ноги, в тому числі й залишки
пальців, не довелося ампутувати. З
лікарні вийшов своїми ногами. Один
із християн, член київської громади віруючих, люб'язно погодився прийняти
нового знайомого до себе на квартиру, поки ще був потрібний догляд лікарів.
Почав цей чоловік відвідувати
християнські зібрання, на одному з
яких помолився молитвою покаяння.
В спілкуванні з віруючими активно підтримував будь-яку розмову. Проте чомусь його поведінка насторожувала,
бо явно старався грати роль християнина. Здавалося, що це актор, який
намагається ввести в оману не лише
простих та щирих людей, а й Самого
Бога.
Через деякий час помітили, що
"наш страждалець" почав потроху випивати й навіть приводити своїх товаришів та подруг на квартиру, коли господаря не було вдома. З цієї причини
ми були змушені вивезти його знову в
село.
Пройшло близько року. Від знайомих з тієї місцевості почули про неймовірно жахливу трагедію, яка сталася з нашим «героєм». Повернувшись із
Києва додому відносно здоровим, він
занурився в розбещення та пияцтво.
Якось до нього прийшов племінник і
вони добряче напилися. Потім, як це
часто буває, виникла сварка. Закінчилося тим, що хлопчина схопив сокиру
й порубав рідного дядька на шматки...
Згадуючи цю подію, я знову й знову повторюю собі слова з Біблії: "Не
обманюйтеся, — Бог осміяний бути
не може..." (Гал. 6: 7). Одна з умов побудови стосунків людини з Богом — відвертість, щирість, чесність.
Прикро, що отримавши від Бога
можливість і допомогу розпочати
нове життя, цей чоловік не захотів скористатися кращим.
Олексій Кузьменко
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агодна Сабіна Станіславівна
народилася в 1932 році в маленькому білоруському селі
Буки, майже на кордоні з Україною (недалеко від смт. Вільча Поліського р-ну).
До школи ходила два чи три роки і то
неповних, бо взимку не мала що взути,
а навесні не дозволяла робота. Проте до
навчання була здібною. Навіть у старості
пам’ятала кілька шкільних віршів білоруською мовою.

Коли приїздила якась комісія, то вчителі щоразу попереджали: «Лагодна, готуйся, будеш відповідати».
Їй це набридло. Під час чергової «комісії» вчитель піднімає і ставить запитання:
— Лагодна, чому буває маланка (блискавка — білоруськ., авт.) й грім?
— Бог дає — гримить і блискає.
— Сядь!
Сіла.
— Встань! Чому буває маланка й грім?
— Бог дає — гримить і блискає. (Не
тому, що була віруюча, а щоб відчепились.)
— Геть із класу!
Свого досягла — більше вже не виставляли перед комісіями.
І так усе життя. Для неї не існувало
звань, чинів, положень. До будь-якого
кабінету заходила спокійно і рішуче.
Батька не пам’ятала. А так хотіла мати
того, кого б могла назвати татом! І тільки
після увірування нарешті отримала Того,
Кого змогла називати Батьком.
Коли вийшла заміж, то жила у Вільчі й
працювала на залізничній станції, потім
варила гриби для лісгоспу, ще на якомусь
підприємстві сторожувала.
Сімейного щастя так і не пізнала, хоча
народила двох дітей — Валика і Васика.
Чоловік був п’яницею. Старшого сина
за якийсь злочин ув’язнили. А невдовзі
після звільнення розбився на мотоциклі.
Молодший став наркоманом. За це теж
відсидів три роки. Подальша його доля
не відома. Років десять тому, казали, що
перебуває десь у циганському рабстві за
борги.
Так склалося, що і чоловік, і старший
син, і вона сама багато пиячили. Виганяючи вранці на пашу корову, не верталася додому, поки десь не вип’є хоча б ста
грамів.
Її гріховним здібностям не було меж, і
список таких «подвигів» занадто довгий,
щоб про все розказати. Проте кілька історій яскраво передадуть колишній портрет цієї людини.
Якось працювала на роздачі їжі в шпиталі. Хворі почали скаржитись, що чай
не солодкий. Прикликали Сабіну дати
звіт — куди подівся цукор. Вона, звертаючись до того, хто найбільш обурювався, питає: «Ти в яку сторону колотив свій
чай?» «Вправо», — була відповідь. «Поки
ти колотив вправо, цукор пішов наліво!» — розвернулась і пішла.
Мали судити якогось хлопця. Батьки
вирішили дати хабара прокурору, але
самі боялися. Попросили Сабіну. Вона
погодилась. Взяла гроші, втім до прокурора вони не дійшли. Їм же сказала, що
віддала. Чоловіка того посадили.
Чергувала на залізничній станції.
Якось уночі прийшов вагон із хлібом і мусила його розвантажувати. Цієї ж ночі на
сусідній ділянці чергував один віруючий.
Коли той побачив, що серед ночі жінка
сама мучиться, то запропонував свою
допомогу. Вона ж схопила лоток, хліб
викинула на землю й почала гамселити
чоловіка приказуючи: «Штундяра, ти будеш мені допомагати?!!» Той давай тікати,

СВІДЧЕННЯ

Як Лаго́дна стала ла́гідною

Про цю жінку можна довго й цікаво розповідати. Не набридне! Всі, хто з нею десь перетнувся, завжди пам’ятатимуть веселі очі, неповторний настрій і… нелогічні по-людському вчинки. Матеріал зібраний зі спогадів тих, хто її близько знав. І в першу чергу
Олексія Федя із села Радинка, колишнього Поліського району Київської області.

забіг до якогось приміщення і замкнувся.
Сабіна погналася за ним, почала шарпати
двері, щоб вирвати замка, але не змогла.
З часом той чоловік виїхав до іншої
місцевості.
Цікаво, що хоч і полюбляла «зеленого
змія», проте хазяйство постійно тримала
велике — корова, свині, гуси, кури. Смачно готувала. Коли на підприємства приїздили якісь перевірки, саме її наймали
куховарити, потім і саму запрошували
до столу. Господарі хвалились ревізорам,
що ця жінка може перепити будь-кого. Як
правило, гості влаштовували з Сабіною
змагання: хто більше вип’є. Лагодна була
запальної вдачі, тож завжди охоче приставала на такі авантюри. Інколи пили до
втрати свідомості.
Згодом почала помічати, що перестає
контролювати власні дії, пам'ять. Могла
отямитись, не знаючи, де і що взагалі з
нею відбувалось.
Коли вийшла заміж, то жила зі свекрухою, яка була віруючою й постійно
ходила в зібрання. На диво, невістка не
зневажала її за це, а ставилася з повагою.
Одного дня чоловік вкотре напився
й почав погрожувати домашнім, що піде
і повіситься. Свекруха почала ходити
обійстям і ховати всі мотузки, які знаходила. А Сабіна була тоді ще невіруючою.
— Мамо, нащо ви це робите?
— А ти хіба не чула як він казав, що
піде повіситься.
— Мамо, думаєте, сатанюка не дасть
йому мотузки? Богу треба молитись, а не
мотузки ховати!
Настала зима. У Вільчі не було молитовного будинку, тому віруючі збирались
по хатах. Найчастіше в будинку пресвітера. Одного недільного ранку було дуже
слизько і свекруха попросила Сабіну,
щоб провела її до зібрання. Вона погодилась. Коли підійшли до будинку, в якому
проходили богослужіння, вийшов пресвітер церкви і, побачивши Сабіну, запросив її. «Ноги моєї, штундяра, у твоїй хаті
не буде!» — почув у відповідь.
Взимку вечорами свекруха на зібрання не ходила, бо слизько й темно. Проте

уважно. Наступної неділі собранє (вона
завжди казала саме «собранє») буде у
мене в хаті. Всі чули?
Присутні переглянулись, ніхто не заперечував, а керівник сказав:
— Гаразд, Сабіно, якщо так хочеш, то
зберемося у тебе.
— От і добре!
Всю суботу вона прибирала дім. Старим деркачем (стертий віник) натерла
підлогу до білого. А в неділю під кінець
зібрання привселюдно покаялась у своїх
гріхах.
Проте ніхто не сприйняв цього всерйоз, бо добре знали її характер та манери, тому важко вірилось у щирість слів.
На всю Вільчу було дві відомі жінки: однією з них була п’яниця-дебоширка Лагодна Сабіна.
Однак це була правда — Сабіна змінилася! Покинула пити й гнати самогонку. Подальше життя показало щирість у
наверненні до Бога.
Якось приїхав у гості до родичів той
віруючий, за яким гналась, щоб побити
лотком від хліба. І коли побачив її на богослужінні, то на порозі дому впав навколішки й почав голосно молитись: «О
Боже, невже ти зміг упокорити цю людину?!» Сабіна заплакала, підійшла до нього: «Братику, пробач мені, що я тоді била
тебе». «Що ти, сестро? Не вибачайся. То ж
не ти була, а той, що сидів у тобі».
Однак такий черговий «виверт» дружини зовсім не влаштовував її чоловіка,
який почав глузувати не тільки з неї, а
й із віруючих: «Оце вже набули собі сестрицю!» Від злості й обурення зводив
різні наклепи. Мучив її. Бувало, прийде
серед ночі, збудить і наказує наварити
картоплі, хоча була інша їжа. Сабіна вставала, розпалювала грубу-плиту, чистила
картоплю, ставила на вогонь. А він потім
міг силоміць запхати їй у рота зварене,
так що були обпечені язик і піднебіння…
Після навернення до Бога життя різко змінилось. «Лаго́дна» стала ла́гідною!
Вже не було чутно від неї ні образ, ні матюків. У вільний час на роботі переписувала для себе різні християнські пісні,

У центрі групи віруючих — Сабіна
одного вечора Сабіна раптом вирішила
сама піти, хоча не могла пояснити чому.
Незважаючи на велике презирство до
«штундів», таки відвідала їхнє богослужіння. Але, про всяк випадок, сіла біля
дверей, щоб, коли погасять світло, встигнути вискочити. Тоді вже точно більш
ніколи до них не зайде. Зібрання скінчилось. Всі повставали, стали вітати один
одного і розходитись.
— І шо, це вже все?
— Сабіно, а що ти ще хотіла? — здивовано запитав пресвітер.
Вона постояла, подумала, пильно подивилась на всіх, а тоді голосно сказала:
— Якщо це все, то слухайте мене всі

вірші. А люди між собою перешіптувались, що Сабіна стане у штундів начальницею: «Бач, скільки пише».
Обставини склалися так, що вона вимушена була переїхати у Поліське. Саме
тут її найбільше запам’ятали як людину
Божу.
Біблію прочитувала за рік тричі. Мала
довгий список людей, за яких завжди молилась. Часто була в пості. Втішалась і раділа Господом. Інколи просто як дитина.
Олексій Федь, який жив у неї на квартирі
деякий час, розповів такий випадок.
«Якось повернувся з роботи, а вона
лежить хвора у ліжку і плаче.
— Станіславівно, що трапилось?

— Ти знаєш, оце ж я лежу цілий день,
а Господь, шоп развлєч мене, веребейков
на окно послав. Сяде і стукає мені у шибку. Іди їм хліба накриши. Який добрий,
милосердний Господь! (розмовляла
українсько-білоруським суржиком., —
авт.) — і знову плаче.
Вона вміла терпіти. Однак до лікарів
ніколи не зверталася: вірила, що найкращий лікар — це її Спаситель».
У пам’яті тих, хто її знав, Сабіна залишилась назавжди як приклад людини
незвичайної віри. Щиро й скрізь довіряла Богові. Саме так перенесла три важких
інсульти.
Якось їй після Чорнобильської аварії
дуже захотілось грибочків. Вона добре
знала всі навколишні ліси, тому незважаючи на шалену радіацію, пішла на «тихе
полювання». Гарних грибів було чимало, тому кошик наповнився швидко. Але
коли поверталась, натрапила на патруль,
який вимагав викинути радіаційні гриби.
Однак порушниця з цим не погодилась і
відповіла:
— Сину, я Богу помолилась, й вони
чисті!
— Жіночко, ви при своєму розумі?
Чисті! Сідайте в машину: ми вам покажемо, які вони чисті! — обурились патрульні й повезли на дільничний пункт.
Щоб не було ніякого сумніву, аргументом став дозиметр. Проте, на диво
чергових, прилад показував нулі. Принесли інший, бо цей міг вийти з ладу.
Однак і новий не виявив радіації. Пробували «відремонтувати», грюкаючи ним
по столу, щоб нормально працював, але
дозиметр вперто показував нулі.
Сабіна не витримала й каже інспекторові:
— Синку, я ж тобі казала, що вони чисті, а ти мені не повірив!
Заперечувати було нічим, тому її з
грибами відпустили.
Інша історія пов’язана з мандаринами. На початку 90-тих років минулого
століття на полицях магазинів «гуляв вітер», купити щось смачненьке було неможливо, навіть якщо й водилися гроші.
Тому доводилось їздити до Києва.
Цього разу випала нагода побувати
на християнській конференції в передмісті столиці. Була зима перед Різдвом.
Групі віруючих увечері після конференції потрібно було встигнути на останній
автобус, що йшов у Поліське. Дорогою
помітили магазин, у якому продавалися мандарини. «Ой, мандарини продають!» — вигукнув хтось. Але часу бракувало, щоб стояти в черзі, бо потім не
буде чим добратися додому. Однак Сабіна скомандувала: «Ставайте в чергу!» Всі
стали.
У групі був чоловік, який працював
водієм автобуса й добре знав розклад,
тому постійно підганяв. Від несподіваної
зупинки він розгубився й почав обурюватися: «Як ви так можете? Чим потім доберемося?»
Купили мандарини й поїхали на автовокзал, а він продовжує докоряти: «Я не
знаю, куди ми тепер їдемо й навіщо!» Але
Сабіна спокійно каже: «Не хвилюйтеся!
Бог потурбується про нас!»
Коли дістались до вокзалу, то з подивом з’ясували, що саме того дня поновили ще один пізніший рейс, який скасували декілька місяців тому.
* * *
Так сталося, що із зони відчуження
нашу знайому виселили однією з останніх. Радіація зробила свою справу — поступово розвинувся рак шкіри, який уразив ноги. Однак навіть у найнестерпніші
моменти вона не хапалася за земне, а
з нетерпінням чекала переселення до
Того, Хто її помилував, простив і дав нове
життя. І коли її хтось провідував, то просила, щоб заспівали пісню про небо, яку
зазвичай виконують на похоронах.
Попрощалися ми з Лагодною Сабіною
Станіславівною навесні 2005 року.
Михайло Бондар
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ЖИТТЄВІ IСТОРIЇ

ХОРОША ПОРАДА

Після Другої світової війни один
чоловік із Росії опинився в Сполучених Штатах Америки. Знайти роботу було вкрай важко. Нарешті
вдалося влаштуватися двірником
у шпиталі, де лежали поранені солдати. Роботи було багато, тому
що з вікон часто викидали сміття.
Не витримавши, двірник пригрозив
солдатам, що поскаржиться начальству.
Після цього поранені, викидаючи сміття, намагалися влучити в
нього пляшкою або будь-чим іншим.
Життя стало нестерпним. Навіть
у теплу пору він змушений був працювати в шапці, щоб не розбили
голову. Вихід залишався один: звільнитися, незважаючи на те, що іншої
роботи не було.
Своєю бідою нещасний поділився
з однією людиною й отримав добру
пораду — як змінити ситуацію. Бідолаха дослухався й наважився скористатись нею.
Стояла квітуча весна, всюди цвіли бузок і черемшина. У найближчій
лісосмузі двірник нарвав великі букети. Поки хворі перебували в їдальні,
розставив їх у кожній палаті. Прийшовши з обіду, солдати були в захваті й стали розпитувати, хто
це зробив. Незабаром дізналися про
вчинок двірника.
Після цього вони, як і раніше, продовжували кидати в нього, але тепер плитками шоколаду, цукерками
й пачками печива. Сміття більше не
летіло у вікно, і роботи у двірника
стало значно менше. Життя змінилося.

БАТЬКО
10 ТИСЯЧ СИРІТ

Життя й діяльність Георга Мюллера відоме всьому християнському
світу. Він народився в Пруссії у родині
багатого державного службовця й
уже в десятирічному віці був досвідченим шахраєм і злодієм. А до шістнадцяти став не тільки брехуном,
але п'яницею й злочинцем. Навіть у
ніч, коли померла мати, напився до
безтями.
Незабаром опинився у в'язниці, тому що програв і пропив гроші батька, який заплатив за гарну
освіту сина, сподіваючись, що той
стане пастором. Але Георг, замість
того щоб вчитися, займався недобрими справами.
Однак, в'язниця його не виправила. Звільнившись, він продовжував
жити по-старому.
Одного разу його друг Бета запропонував піти на молитовне зібрання віруючих. Несподівано Георг
побачив себе грішником і в молитві
покаяння звернувся до Бога. У відповідь отримав прощення й звільнення
від гріхів.
З того часу Мюллер став новою
людиною, а молитва наодинці з Богом була його головним джерелом
у житті й діяльності. Залишивши
свою батьківщину Німеччину, переїхав на запрошення служити пастором до Англії, де організував сирітські притулки.
На будівництво й утримання
притулків він витратив кілька мільйонів доларів. Своїх коштів Мюллер
не мав, однак за допомогою до людей
не звертався. Його єдиним джерелом
прибутку була молитва віри. І жодне з таких молитовних прохань не
було відкинуте Богом. Господь спонукав різних людей жертвувати по
кілька тисяч доларів.
Усі, хто про це дізнавався, не переставали дивуватися його великій вірі. Мюллер став батьком для
більш ніж 10 000 сиріт. Так Бог благословив і змінив життя колишнього
великого грішника. Свою останню
проповідь він виголосив у неділю ввечері перед своєю смертю. Тема проповіді була така: «Знаємо, бо коли
земний намет наш зруйнується, то
маємо будівлю від Бога на небі, дім
нерукотворний та вічний.»
Помер Георг Мюллер дев'яносторічним 1895 року.
Анатолій Романюк

НЕСПОДIВАНА ПЕРЕМОГА
П

еред святом Воскресіння
Христового на нашому заводі проводилась лекція
на антирелігійну тему. Лектор, чоловік
середнього віку, годину «мучив» присутніх розказуючи, що Бога немає і віра
в Нього — це доля темних безграмотних
людей. Сипав цитатами з різних книг і
документів, посилався на космонавта
Гагаріна, науку, прогрес… Закидав незрозумілими термінами, словами. І видно
було, що не випадково, як казав парторг,
отримав вчену ступінь кандидата
філософських наук.
Однак його не всі слухали, адже у неділю мав бути Великдень. Багато хто збирався відвідати храм, тому всі поспішали,
нервували, а тут цей філософ зруйнував
плани та поливає брудом усе святе. В залі
зростав гомін, потім тихо почулось:
— Хто б йому рота закрив, отому кандидату, набрид уже.
Інший промовив:
— Що ми! Нічого ж не знаємо, хіба що
тьотя Катя щось скаже, вона ж штунда й
Біблію читає.
Тут лектор почув невдоволений гамір, поглянув на годинник і промовив,
закінчуючи лекцію:
— То що, товариші, я думаю: всі мене
зрозуміли, бо ж виросли в радянський
час, вчились у радянській школі, але,
може, в когось є запитання щодо лекції.
Один із робітників вигукнув:

— Тьотя Катя, тьотя Катя хай спитає.
Зал заворушився і її силоміць виштовхнули наперед. А та йшла і молилась:
— Боже, що маю казати, щоб змирився цей гордий чоловік? Я ж не вчена…
Побачивши стареньку прибиральницю, лектор зверхньо спитав:
— Що, жіночко, ви, мабуть, віруюча?
— Так-так, я християнка. І хочу запитати: у вас є Євангеліє з собою?
— Звичайно. Ось воно, — і, діставши
з портфеля Новий Заповіт кишенькового
формату, показав жінці та всім присутнім.
— А ви знаєте, що там про вас написано?
— Про мене в Євангелії? Та ж воно
написано багато століть до нашого часу.
Цікаво, і що там про мене говориться?
— То ви відкрийте і прочитайте тринадцятий псалом, перший вірш.
Лектор швидко пробіг очима текст,
якось знітився і почав ховати книгу в
портфель, але тут із кінця зали вигукнули:
— Ми теж хочемо знати, що там про
вас написано!
Вигук підтримали інші й незабаром
усі кричали:
— Читай, читай усім!!!
Змушений розбурханим залом, лектор дістав Новий Заповіт і збиваючись
промимрив:
— «Безумний говорить у серці своїм:

Коли воскресла
баба Маня?
Б

аба Маня не була старою,
але всі її чомусь так називали
і до цього вже звикли. Вона
жила самотньо в квартирі на верхньому
поверсі заводського будинку, мешканці
якого добре знали один одного й жили
дружно.
Колись за молоду з нею трапилось нещастя: працюючи на будівництві, впала з
високої стіни... Страшна звістка швидко
облетіла співробітників і знайомих. Почали готуватися до похорону, вже й гроші
зібрали. Та Бог розпорядився по-іншому.
Ніхто не сподівався, що постраждала
виживе. Та вона й сама не розуміла, як
змогла одужати. Про цю подію нагадувала тільки велика дірка в голові. Ні, не
відкрита: там була шкіра та волосся, але
бракувало частини черепа... Баба Маня,
коли розповідала, що пережила, то дозволяла помацати те місце — щоб ніхто
не сумнівався.
В будинку, де її всі добре знали, вона
була душею компанії: будь-яке свято або
застілля ставало цікавішим за участю
баби Мані. Смішні приказки, частівки та
інші розваги були в її невичерпному арсеналі. Але після таких «свят» чомусь сумувала й боліла у неї душа. А щоб заспокоїтися, поспішала до бабусі, яка жила на
першому поверсі в сусідньому під’їзді.

Ця
стариця
не брала участі в
розвагах та застіллях, які частенько
відбувалися
на
подвір’ї багатоповерхівки. Для того
було дві причини:
по-перше, не дозволяв стан здоров’я, а по-друге (і це було
не другорядним) — її не приваблювали
ті тимчасові радощі, бо була віруючою
людиною і читала Біблію, молилась та
співала християнські пісні. Від цього серце старенької наповнювалося спокоєм і
радістю.
Одного разу баба Маня зустріла двох
молодиків, які прийшли відвідати стареньку сусідку. Хлопці їй дуже сподобалися. А коли ті запросили до молитовного
будинку на зібрання віруючих, то швидко
погодилась, але з таким умислом: піду
витягну їх звідти, що ж це — молоді люди,
а потрапили в таку пастку, треба визволяти! Тільки потім засумнівалась, адже
чула, що на таких зібраннях зачиняють
двері на замок, а потім колють та ріжуть
тих, хто приходить.
Проте баба Маня була не з тих, хто пасує перед труднощами. Вона вирішила:
все одно піду, сяду поближче до дверей,
і як тільки відчую небезпеку, відразу ж
вискочу на вулицю...
Однак тікати не довелося. Промайнув
деякий час, і вона з усмішкою розповідала про свої страхи та наміри. Тепер
вже не анекдоти та жарти, за якими ховалися сердечні тривоги, а слова істини
слухали вражені сусіди. Баба Маня вже
не та! Вона перемінилась і стала справді

«Нема Бога!»
Приміщення вибухнуло оваціями:
— Молодець тьотя Катя! Молодець
тьотя Катя!
Парторг робив марні спроби заспокоїти зал, але той не вщухав. Тоді осміяний
лектор швидко пішов геть. А ввечері на
зібранні місцева церква славила Господа
за його захист і допомогу.
Петро Машницький
щасливою. Її переконання похитнулися,
коли на зібранні побачила сяючі обличчя
віруючих, велику кількість молоді. Захотілося приходити знов і знов! Почувши
проповідь істини Божої, зрозуміла, що
живе неправильно, й щиро розкаялась у
своїх гріхах. Господь простив і подарував
нове серце, спокій та радість. Тільки тоді
зрозуміла, чому колись Бог повернув її
до життя після трагедії на будові.
Зараз баби Мані з нами вже нема...
Бог її забрав до Себе, але ще й тепер для
багатьох вона залишається свідком великої милості й любові Божої!
Павло Заплава

Свято Пасхи
за «радянщини»,
або
Спогад дитинства

М

ені було 11 років, коли
на початку 70-х вчився в
4-му класі. Тоді нас усіх
переконували, що ми найщасливіші
діти на планеті, живемо в найкращій
країні, а дідусь Ленін — найдобріша людина на землі…
Якось, пам’ятаю, навесні класна керівничка перед початком уроку сказала
приблизно таке: «Діти, незабаром релігійне свято — Пасха. В жодному разі
не думайте йти до церкви, не слухайте
своїх бабусь. Ви радянські піонери, а
релігія — пережиток, для відсталих, затурканих і стареньких людей. Майте на
увазі: біля храму чергуватимуть вчителі
й дружинники з червоними пов’язками.
Кого угледять — будуть великі неприємності для вас і батьків».
У суботу, напередодні Пасхи, усім
учням наказали вийти в неділю на
прибирання міського парку від минулорічного листя. Ми бачили, як люди в
святковому вбранні вже поверталися з
храму, а нас погнали довгою колоною
в парк із мітлами, відрами, граблями…
Дорогою я побачив одного дідуся,
який підмітав вулицю. Мене здивувало
те, що він був у новому вбранні, світлій
сорочці і краватці. Я звик бачити прибиральників у старому, пом’ятому одязі,
вкритому пилюкою. А тут така разюча
відмінність.
Однак обличчя дідуся було сумним.
Мені чомусь стало його шкода: «Чому
він сумує?» Раптово у моїй дитячій голові з’явилась думка: «Цього старенького,
як і нас, примусили у свято вийти на
роботу. Можливо, йому теж начальство
погрожувало. Але він вирішив продемонструвати безбожникам, що у нього
все одно сьогодні Великдень — велике
свято».
Олег Слонецький, Радивилів

6 ДВА БЕРЕГИ

-Б

огданчику, йди швидше,
бо запізнимося на автобус, а в мене нічне чергу-

вання.
— Мамо, я ж швиденько йду.
Травень видався дощовим і прохолодним. Північний вітер пронизував до
кісток, але чекали недовго. В автобусі зігрілись.
— Сідайте вдвох, помістимося, — промовила якась бабуся, посуваючись.
Жінка з п’ятирічним хлопчиком зручно вмостилася біля неї.
— Тебе як звати? — поцікавилася старенька.
— Богдан.
— Красиве ім’я. А маму?
— Марина.
— А тата?
— Тато в мене був Сашко!
— А чому був?
— Він зараз живе за кордоном, —
втрутилась Марина, — там і подругу собі
завів, недавно дізналася. Але мені батьки
допомагають. І навіть свекруха Богданчика глядить, коли я на роботі.
— Однак ти повинна боротися за свою
долю і повернути його. Життя таке коротке.
— Ні, зради не прощу ніколи! — відрубала Марина.
— Може, це неправда, а ти повірила.
Ти ж, мабуть, і перед Богом клялася бути з
чоловіком в горі й радості.
— Перед Богом ні! Я клялася перед
рідними і друзями.
— А від Бога що — парасолькою прикрилася? Якщо люди чули, то чув і Бог. Від
Нього нічого не сховаєш.
— Я ніколи не задумувалася над цим.
Вінчались, як і всі, вважала, що то була обіцянка одне одному.
— Марино! Дітям потрібен батько, та й
ти ще зовсім молода, щоб залишатися самотньою. Сім’я для того й існує, щоб бути
разом. Спробуй обійтися без нової сукні
чи блузи, але не посилай чоловіка на заробітки за кордон.
— Та я не посилала, він сам, зразу після АТО, навіть додому не заїхав, — тихо
промовила вона.
— Тоді тим більше доклади зусиль,
щоб повернути його.
— Як? — запитала здивовано Марина.
— Жінки вміють. Не Адам пригощав
Єву звабним плодом, а навпаки. Знаєш цю
історію?
— Чула. Дякую вам. Ми з мамою ніколи так не розмовляємо, хоч вона мене
дуже жаліє. Ось і зараз забрала Тетянку,
бо в садочку карантин.

Тим часом бабуся промовила:
— От і моя зупинка. Хай Господь з’єднає вашу сім’ю і дасть тобі мудрості, бо
дуже багато залежить від жінки. Я молитимуся за вас, і ти молися. Є в мене якраз
газета про відносини в сім’ї, візьми, почитаєш, коли буде вільна хвилина.
Старенька вийшла. Марина глянула на
назву часопису: «Два береги».
«Так, ми дійсно з Сашком живемо на
різних берегах, а стрімка течія відносить
все далі й далі одне від одного»,— подумала вона, і на очі крадькома напливла
непрохана сльоза.
«Номер для сім’ї», — вловила поглядом заголовок. Розглядаючи велике
фото — щасливу пару наречених, знову
пригадала Сашка, своє весілля... Ніби вчора, а пройшло вже майже сім років.
— Мамо, ми виходимо? — запитав
стурбовано Богдан.
— Так. Нас на «Меблевому» висадіть,
будь ласка, — попросила водія…

ХУДОЖНЄ СЛОВО
Нарешті добралася на роботу.
— Щось ти сьогодні стурбована, — помітила санітарка.
У відповідь Марина лише кивнула і побігла ставити крапельниці важкохворим.
Процедури закінчила далеко за північ.
Санітарка вже спала, а вона знову вийняла з сумочки газету, розгорнула й почала
уважно вчитувалась у кожне слово. Несподівано вкотре виринув образ чоловіка
й закружляли думки, мов зграя журавлів,

«Веселий» непомітно спостерігав і
крадькома витирав сльозу. До того ж нічне СМС від Маринки не давало спокою і
рвало на шматки душу. «Кому потрібна
”лялька без ніг”? Та й мама не витримає,
коли побачить такого. Ще й так по-дурному втратив Марину... Що це я розкис?»
— Нам вже пора, бо на потяг запізнимося, — мовила Славкова дружина.
— Татусику, я ще приїду до тебе!
Маленька вчепилася за вцілілу батько-

що не мали, де опуститися.
Якось по-особливому защеміло серце. Непрохані сльози проклали стежки
на щоках, а пальці автоматично набрали
текст: «Кохаю, скучаю. Марина». Вологі
горошини тепер вже капали на газету.
Натиснула «OK», і в наступну мить прочитала: «Ваше повідомлення відправлене», а
через секунду — «Повідомлення отримано».
— Боже, якщо Ти є, почуй, мені дуже
тяжко! Не залиш мене!
Марина розридалася. Добре, що у відділенні було спокійно і ніхто не турбував.
Наплакавшись досхочу, вона заснула.
Наступного дня в круговерті справ
не виходила з пам’яті своя ж молитва і
закрадалось якесь тихе передчуття чогось незвичного і нового. Наварила їсти,
оббігала магазини, весь час поглядаючи
на дисплей. А може?.. Вже перед вечором
пішла забрати дітей від батьків. Тут раптом
спрацював сигнал недостатньої зарядки
телефону і... екран потемнів остаточно.
Тому старалась довго не затримуватись,
але коли прийшла додому, був пізній вечір. Кинулася вкладати дітей, паралельно
поставивши апарат на зарядку, і тут несподівано пролунав дзвінок. Взяла телефон і злякано подивилася на дисплей.
— Алло! — промовила ледь чутно...

ву руку й вони вийшли. Тепер «Веселий»
плакав не ховаючись.
День згасав, рябі тіні просувалися по
стіні.
— «Веселий», ти вже спиш?
— Ні, воюю... з собою.
— А ти покинь, дзвони і вирішуй!
— Легко сказати, — він вийняв мобільний, довго крутив в руці й знову відклав
убік.
— Що, ніяк?
— Мені соромно. Стільки брехав.
— Дзвони! — наказав командир.
— Тут ти мені не командир, — гірко
мовив «Веселий».
— Вирішуй вже й не гризи себе.
— Легко тобі радити, а був би ти на
моєму місці! Тоді зрозумів би, як воно, —
промовив, повільно вмощуючись в інвалідний візок.
Славко відчинив вікно, дихнула свіжа
прохолода.
— Хлопці, вечерю вам принести в палату чи в їдальню підете? — запитала буфетниця.
— Ми самі прийдемо,— вирішив командир за обох.
— Ти йди, а я потім.
Славко пішов. «Веселий» довго крутив
телефон в руках і... набрав до болю рідний
номер.
«На даний момент абонент не може
прийняти ваш дзвінок», — відповів холодний жіночий голос.
— Як це не може?
Холодним відчаєм стиснуло розум, і
здоровий глузд перестав подавати сигнали.
— Я непотрібен... Абонент не може?
Вже не може?! — Піт росою вкрив не тільки чоло й скроні, але й, здавалось, усе
тіло. — Для чого жити? Мучити себе й інших? Може, досить?..
Він рвучко підтягнувся на руках і миттю опинився на підвіконнику.
— «Веселий», тебе скільки че... Не
смій! — закричав командир.
Професійним солдатським рухом метнувся до нього і однією рукою зірвав з
вікна.
— Ти що це робиш, жучара безбашенний?! — процідив, перелякано і зло трясучи «Веселого».
І якби була друга рука, напевне, заїхав
би з пересердя своєму побратиму.
— Я не можу... дзвонити по цьому
номеру! Мене не можуть прийняти, не
хочуть чути!.. Кому я потрібен такий?
Життя — це вже не для мене! — кричав
він. — Більше не можу!!!
На крик прибігли медсестра і санітарка.
— Що трапилося? — запитали перелякано.
Славко показав на вікно. З'явився лікар:
— Що тут у вас?
— Спроба суїциду, — відповіла медсестра.
За мить хворого поклали в ліжко і вкололи заспокійливе. Він заснув.
Славко взяв телефон, знайшов набраний другом номер і... спробував подзвонити. На цей раз довгий гудок здався
йому рятівною музикою.

Повернене щастя

***
До командира Славка у Харківський
шпиталь приїхала дружина з донечкою
Світланкою. Донечка пригорталась до татуся й безперестанку щебетала, зазираючи в сірі очі. Його велика рука гладила її по
голівці й притискала до грудей.
— Татку, а цією обніми, — вона помацала порожній рукав сорочки.
— Не можу, донечко, її нема, залишилася там далеко, — сумно мовив батько.
— А я все одно тебе люблю, і без руки,

тільки ти вже не йди на війну...
Сусід по палаті, з позивним «Веселий»,
лежав, відвернувшись обличчям до стіни,
і до болю стискав зуби, щоб глухий стогін
не вирвався з грудей. Його гризли думки,
адже і в нього є дружина й син з донечкою, яких давно не бачив: «Які вони зараз?
Де ж ви, мої крихітки? Так би обняв усіх...
Але сам винен! Навіщо було брехати, що
поїхав на заробітки?! Навигадував всякого, боявся обтяжувати своєю інвалідністю.
Сам відмовився від сім’ї. А тепер більше
півроку по шпиталях. Сказали, що є надія,
на протезування ніг у Німеччині. Дай Бог,
щоб потрапити туди, та я ж не один такий».
В голові все змішалося: домівка, війна,
вибух, шпиталь.
— Татусику, подивись. Чуєш? — не вгамовувалась Світланка.
Голосно сміючись, вона влаштувала
виставу: то ведмедика, то білочку копіювала. І дві русяві кіски без кінця підстрибували.

***
Сашко з позивним «Веселий» після
такої депресії і заспокійливих препаратів, проспав дві доби поспіль, і не міг
прокинутись. Важкий сон ніяк не хотів
трансформуватися у реальність. І все ж
напівсвідомо спробував підняти руку,
яка торкнулася чогось теплого й ніжного.
Стрепенувся. Розплющив очі й здивовано
запитав:
— Ти хто?
— Я Таня. А ти справді мій татко?
— Я? А мама твоя де? — розгублено
запитав.

— Братика повела в туалет, — відповіла дівчинка.
Сашко труснув головою, проганяючи
дрімоту.
— А братика як звуть?
— Богдан.
— Тетянко, а скільки тобі років?
— Три і половинка. А чого ти схожий
на ведмедика? Де твої ніжки? — сипала
запитаннями дитина.
— На війні порвало, і їх відрізали.
— А тобі було боляче?
Він лише скривився.
— Нічого, виростуть інші, он у Богданчика зубчик випав і виріс, — заспокоїла
донечка.
— Ні, моя маленька, не виростуть!
— То ти будеш такий маленький, як
я? — вона миттєво вилізла на ліжко, лягла
поряд і почала мірятися зростом.
— Мамо, мамо, я його розсоняла! —
загукала, вгледівши в дверях маму.
Сашко рвучко сів. Колючий холод пробіг по всьому тілу. Серце розривалося на
частини. Що його чекає?
— Ти знайшовся! — хлопчик кинувся
першим, але боявся доторкнутися до такого скаліченого, втім жаданого татуся.
— Синку, не бійся.
Батько обняв його, пригортаючи до
себе. По щоці поповзла скупа сльоза і зупинилася на підборідді. Тетянка, зрозумівши, що братику більше уваги, ніж їй, відразу шмигнула під батьківську руку.
— Ох ти, моя розумничко, я за вами
так засумував.
— Татусю, ти вже не йди на війну, —
вмовляв Богдан, зазираючи в вологі батькові очі.
— Ні, синочку, вже нікуди не піду.
Марина повільно підійшла. Обережно
нахилилася. Обняла. І на тумбочці помітила таку саму газету: «Два береги».
Прочитала в очах Сашка тривогу і промовила:
— Слава Богу, що ти живий. Все буде
добре, і ми будемо з тобою.
Вона обережно обняла чоловіка, такого рідного, хоча дещо незнайомого.
— Ти став іншим.
— Війна... Я так переживав, що без ніг
тобі буду не потрібний. Як ти мене знайшла? Я... не можу повірити, що нарешті бачу вас. Пробач, кохана, що стільки
брехав, — його блакитні очі сяйнули вистражданою радістю.
Він спробував ковтнути клубок у горлі,
але не зміг. Тепер сльози горохом котилися по його худому обличчю.
— Спасибі, що не зрадив мене, — шепнула вона, привітно посміхнувшись.
Сашко засяяв від щастя, міцно обнімаючи всіх разом.
Зайшла медсестра, а за нею головний
лікар.
— Добрий день. Хлопці, хто у нас Сухолюк?
— Я, — відповів Сашко, не відпускаючи з обіймів своїх найдорожчих.
— Олександре Васильовичу! Волонтери з Німеччини терміново забирають
трьох ампутованих на протезування. Відправляєтесь негайно, документи майже
готові. Вас відвезуть в аеропорт і передадуть консулу. Не хвилюйтесь — клініка
там прекрасна: спеціалісти й обладнання
європейське. Ми можемо тільки мріяти
про таке.
— Та я більше двох років не бачився з
сім’єю. Ось хвилин десять, як зустрілися.
Хоча б до вечора побути разом...
— Їдьте, друже, такого шансу в житті
може більше не бути, — радив головний
лікар.
— «Веселий», не втрачай можливості
стати на ноги, — промовив Славко.
— Поїде він! Обов’язково поїде! — відповіла за нього дружина.
— Не пустимо! — в один голос запротестували діти.
— Татко поїде по ніжки. Як же він буде
ходити? — вгамувала дітей мама.
— Маринко, проведіть мене до літака,
я ще хоч трішечки побуду з вами. Повернулось моє щастя, не встиг порадіти, як
знов розлука.
— На жаль, у нашій машині місця для
вашої сім’ї не буде, бо ті двоє хлопців лежачі, — винувато промовив лікар.
— Не переживай, — відповіла Марина, — я не для того тебе знайшла, щоб
знову загубити. Ця розлука вже буде короткою. Я молитимусь за твоє якнайшвидше повернення. До зустрічі, — і непомітно
поклала у його рюкзак Новий Завіт і кілька газет.
Надія Литвин
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Євангелія від Луки (24: 1–6):

«А в перший день тижня дуже рано жінки, несучи наготовлені пахощі, прийшли
до гробниці та й побачили, що камінь був
відвалений від гробниці. І ввійшовши, не
знайшли тіла Господа Ісуса. І коли вони
були здивовані цим, ось два мужі стали
перед ними в блискучій одежі. Жінки налякались і схилили обличчя до землі, а ті
сказали їм: ”Чому ви шукаєте живого між
мертвими? Його нема тут: Він воскрес!”»

Євангелія від Матвія (28: 1–6):

«Як минула субота, на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і друга Марія побачити гробницю. І
ось стався великий землетрус, бо ангел
Господній зійшов з небес, відкотив камінь від входу в гробницю і сів на нього.
Вигляд його був як блискавка, і одежа —
біла, як сніг. І зі страху перед ним варта
затремтіла і стала як мертва. І ангел,
озвавшись, сказав жінкам: ”Не бійтеся,
бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розіп’ято-

Христос насправді воскрес!

Пропонуємо вашій увазі цитати з різних книжок, але на одну
тему. Яку — зрозуміло із заголовка. Спочатку виписки з Нового
Завіту, потім — історичні відомості про воскресіння Христове та
вислови отців Церкви про величну подію.

го. Нема Його тут: Він воскрес, як сказав”».

Перше послання до
коринтян святого апостола
Павла (15: 3–4):

«Я передав вам найперш те, що і сам
прийняв, що Христос помер за гріхи
наші, згідно з Писанням, і що Він був похований, і що воскрес третього дня...»

Тертуліан (155–225 рр.) із Карфагена писав: «Але євреї були настільки розгнівані Його вченням, яке звинувачувало
їхніх вождів та правителів у відхиленні

від істини та привернуло дуже багато
послідовників, що врешті-решт привели Ісуса на суд Понтія Пилата, у той час
римського намісника в Сирії, і звинувачували настільки несамовито, що примусили віддати Його на розп’яття. Учинивши так із Христом, Понтій Пилат
повідомив про це правлячому в той час
імператорові Тиберію. Римські кесарі й
самі ввірували б у Христа, якби християни могли ставати кесарями».

Григорій Богослов (329–389
рр.): «Святкуючи оновлення життя нашого, перемінімся і ми духовно! Усе в при-

«Христос воскрес!» — одне
з найурочистiших привiтань
у християнському свiтi

Ц

е навіть не вітання, а
проголошення того, що
насправді сталося. Дві
тисячі років тому «Христос воскрес!»
не звучало подібно до нашого: «Доброго дня». Це було щось незрівнянно більше. У двох простих, нехитрих словах
полягала звістка про приголомшливу
подію, якій не було аналогів в історії
людства.
І це ще не все. Бог, воскресивши Свого Сина, не ставив за мету здивувати
людей незвичайною пригодою. Його
єдиним бажанням було подарувати
світу Спасителя. Того, Хто в будьякий історичний момент, за будьяких обставин на перше ж прохання
грішника міг би звільнити його від гріха.
1-е століття після Р. Х.
Першими, хто став на заваді поширенню новини про воскресіння, були
фарисеї: «Припровадивши ж їх, поставили перед синедріоном. І спитався їх
первосвященик, говорячи: ”Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про Те Ім’я
не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров Чоловіка
Того припровадити на нас”...» (Дії ап. 5: 27,
28).
Чому не зраділи ізраїльські священики тому, що розповідали Христові учні?
Чому не покликали їх, щоб разом поди-

християнином.
20-е століття після Р. Х.
Хвиля революцій, або так звана «Весна народів», яка гуляла в країнах Західної
Європи — в Німеччині, Франції, Англії —
в 1917 році докотилася й до царської
Росії, трощачи й ламаючи усталені традиції.
Популярний на той
вуватися, розпитати подробиці про таку час поет Дем’ян Бєднеординарну подію? Бо їм це було неви- ний описав це так:
гідно! Христос їх затьмарював Собою. Із
Із закутків, з прозаздрощів Його й розіп’яли. І коли через вулків,
три дні містом почала ширитися звістка
Бурхливим порипро незвичайне диво, фарисеї замету- вом прорвавши зачашилися. Викликали воїнів, які охороняли роване
гробницю з тілом, дали їм гроші, умовили
Каторжне коло,
піти на обман: «Не воскрес Христос! Його
З закурених фавкрали учні, коли ми спали!»
бричних околиць
Але це не спрацювало. Тоді почали
Новий на Вулицю вийшов Господар.
утискувати учнів, які свідчили про во«Новий Господар», як виявилося, зовскреслого Учителя, погрожувати, заборо- сім не збирався давати місце християнняти... Не допомогло і це. Майже всі апо- ству. Релігія, на думку більшовицьких
столи закінчили своє життя
лідерів, була шкідливим
мученицькою смертю, але
придатком в людському
Але не так-то
й після цього не перестали
суспільстві. Тому почалося
просто
дійшли
християни стверджувати,
наполегливе
витіснення
до нас ці два
що Христос живий.
«старих звичок»: молитися
За переказами, до кінця дорогоцінних слова: Богу, поклонятися Йому і
1-го століття нове вчення «Христос воскрес!» ходити на богослужіння.
досягло Іспанії на заході та
Щоб сформувати в гроІндії на сході. До 100 року Їм довелося, немов мадян
«соціалістичного
загальна кількість христипроліскам крізь
раю» нову свідомість, були
ян склала 800 тис. чоловік.
спроби видалити з їхнього
холодні замети,
З них половина проживали
життя все, що нагадувало
в Азії, 310 тис. — в Європі і пробивати собі шлях про Христа і Пасху. Це стачерез глузування, ло однією з головних при90 тис. — в Африці. До моменту визнання в 313 році погрози й заборони. чин реформи календаря в
християнська релігія об’єд1929 році. Керівникам монувала більше 14 млн. чоловік, або 7,3% лодої атеїстичної держави дуже неприсвітового населення. До 600 року кожен ємно було на відривних його листках раз
п’ятий житель планети (40,4 млн.) був на сім днів читати слово «воскресение».

Звiдки вони, ПИСАНКИ?

важка, тому що збудована з уламків літаків
(хоч як не дивно це
Традиція розмальовувати писанки є практично в усіх народів. Яйце звучить). Подібно до
флюгера, повертаєтьзавжди символізувало життя. Але старе повинне дати місце новому. ся за вітром, а видно
Тому їх символічно розбивають.
її в радіусі кількох кіснує багато легенд про появу звичаю фар- лометрів. Створили це диво на згадку про перших
бувати яйця. Одні пов’язують його з ім- українців, котрі приїхали на територію Канади багато
ператором Марком Аврелієм. Курка, що років тому.
Інформація з сайту: uamodna.com
належала його матері, знесла яйце, всіяне червоними крапками, що, за повір'ям, означало народження
Однак, незважаючи на таку велику популярність
майбутнього правителя. Римляни надсилали один
серед християн, Слово Боже НІЧОГО НЕ ГОВОРИТЬ
одному фарбовані яйця як привітання.
Інша легенда розповідає, що після смерті Хри- про використання писанок як необхідного атрибуту
ста юдеї зібрались на бенкет, на якому серед різних святкування Пасхи. А лише застерігає: "Та однак настрав була засмажена курка та зварені яйця. Один з даремне шанують Мене, бо навчають наук людських
присутніх заявив під час розмови, що Ісус воскрес- заповідей. Занехаявши заповідь Божу, передань людне через три дні, на що господар відповів: «Хіба що ських ви тримаєтесь..." (Євангеліє від Марка, 7:7-8.)
Богдан Михалюк
курка на столі оживе, а яйця почервоніють». На його
подив так і сталось.
Але більшість схиляється до версії, що все набагато простіше: колись (як і тепер) впродовж посту
заборонялось вживати багато продуктів, серед яких
були і яйця. Бажаючи зберегти цінні харчі, варили їх,
а щоб не переплутати із сирими, фарбували.
Найбільш розповсюдженим є переказ про те, як
Марія Магдалина прийшла до Тиверія й подарувала
йому, за тодішнім звичаєм, яйце. Коли вона розповідала про воскресіння Христа, той не повірив: «Як
може хтось воскреснути з мертвих? Це так само неможливо, якби це яйце раптом стало червоним». Так
і сталось, воно почервоніло, на що здивований імператор вигукнув: «Воістину воскрес!»
До речі, у канадському містечку Вегревілль знаходиться найбільша писанка: 8 м завдовжки, 5 м завширшки, а важить це диво близько 2 тонн. Вона така

І

роді оновлюється нині — весна природна і весна духовна; видима і невидима.
О, якби ми удостоїлись отримати нове
життя в Ісусі Христі, Господі нашому!
Йому ж, Воскреслому,— всяка слава, і
честь, і держава, з Святим Духом, у славу Бога Отця».

Григорій Ніський (бл. 335–394
рр.): «Прийшло царство життя — і впала влада смерті. Явилося інше життя,
переміна самої природи нашої... Сьогодні
відчиняється темниця смерті; полоненим звіщається визволення, сліпим
дається прозріння; сьогодні тих, що сидять у темряві та тіні смертній, відвідує Схід з висоти — Христос Господь».
Іван Златоуст (347–407 рр.): «Воскрес Христос і поклав початок воскресінню всіх померлих».
Цитати підібрав Вадим Херсонський
З цією метою дні тижня були замінені на
«перший», «другий» і т. д. дні.
Наступ на релігію проявив себе особливо агресивно наприкінці тридцятих
років минулого століття, коли був організований «Союз войовничих безбож-

ників». Привітати кого-небудь у громадському місці зі святом словами: «Христос
воскрес!» вважалося мало не державним
злочином.
Це була відкрита зухвала війна проти Бога. Руйнувалися і конфіскувалися
храми й будівлі, в яких збиралися на
богослужіння віруючі. Їх оголошували
хворими й поміщали на лікування в психіатричні лікарні з діагнозом: «Вірить в
Бога». Атеїстичний бунт тривав майже 70
років.
25 грудня 1991 року, на Різдво Христове, безбожний режим — виснажений
і одряхлілий «господар» — завалився,
як старий гнилий хлів. Гасла «Геть Бога!»,
«Геть Пасху!» припадають пилом на смітнику історії, а всемогутній Бог в черговий раз святкує перемогу: «Христос воскрес!»
І на цім не закінчиться!
Павло Кригін

НАС ЗАПИТУЮТЬ – МИ ВІДПОВІДАЄМО
Євангеліє говорить, що коли Ісус був на хресті, «від
шостої, аж до години дев'ятої темрява сталась по цілій землі» (Матвія, 27: 45). Як «тьма по всій землі» могла залишитися непоміченою древніми істориками?
Історики знають, що аргумент мовчання, тобто «а чому
про це ніхто не написав?» — досить слабкий. Могли й написати, але до нас не дійшло, бо не збереглося (про деяких
древніх істориків ми знаємо лише за посиланнями на них
інших істориків). А невіруючі євреї вважали за краще про це
знамення мовчати, навіть якщо б і помітили.
Природа темряви, навислої під час страти Ісуса, нам не
відома. Явище темряви на три години не є значною подією,
і можливих причин, з точки зору звичайного спостерігача,
чимало: пилова буря, хмара, затемнення та багато іншого.
Ніхто особливо про причини не допитувався.
Відносно ж значення слів «по всій землі», то для тодішніх
спостерігачів тьма була тільки в їхній місцевості (телебачення та радіо ще не існувало). Християни ж помітили, тому що
вона за часом збіглася з хресними муками Месії.
Нащо вивчати й досліджувати Біблію? Хіба не достатньо її просто прочитати?
Насправді можливо назвати кілька причин для цього.
Утім всі вони зводяться до одного: Бог відкрив Себе через
це Слово, і хто хоче пізнавати Його, досліджує Писання.
Воно знайомить із Творцем, відкриває шлях до розуміння
духовних речей, теперішніх і майбутніх, має в собі пророцтва, дає мудрість на кожен день тощо.
Чим відрізняється перше воскресіння мертвих і друге?
Як стати дитиною Божою? У чому сенс життя? Яке значення у
воскресінні Ісуса Христа?
Усі відповіді на ці та інші ВАЖЛИВІ питання є лише в Біблії.

8 ДВА БЕРЕГИ

П

еред Пасхою Дарина Сергіївна, вчителька недільної
школи, проводила урок «За
кого помер Ісус Христос?».
Учні слухали з цікавістю,
хоча питання було й ненове.
Вона підвела підсумок, потім сказала,
люб'язно дивлячись на принишклих хлопців:
— Запишіть домашнє завдання: написати твір на тему «Найбільший грішник». Постарайтеся обійтися без сторонньої допомоги.
Клас зашумів. Настя, бездоганна дівчинка, почала перебирати в голові всіх
знайомих. Хтось шепнув до сусіда:
— Це про тебе, Васько!
Вася у відповідь скорчив блазнівську
гримасу. Хлопці хихикнули. Незадоволена
зчиненим шумом, Настя озирнулася й подивилася на хлопчика.
«Ось про кого напишу, — подумала й
почала згадувати численні Васькові провини: за косички смикав, дівчат ображав,
обманював, вчительці кнопки на стілець
підкладав, завдання не виконує...» Список
його провин ріс, як снігова куля.
Дівчинка попрощалася з вчителькою,
махнула рукою однокласникам і вийшла
на вулицю. На тлі посірілого снігу виднілися острівці зів'ялої торішньої трави.
З-під коліс машин летіли брудні бризки. А
перехожі проводжали кожну роздратованими вигуками. Настя йшла тротуаром,
відчужено дивлячись на обурених людей, і
машинально зчищала бруд, який потрапляв на одяг. Її думки крутилися навколо
Васька.
Раптом вона натрапила на сусіда
Гаврилова з другого поверху. Той лежав
біля вхідних дверей під'їзду. І, як завжди,
п'яний.

ДЛЯ ДІТЕЙ Що менi робити,

Настя взяла ручку й рішуче
почала писати: «По сусідству
зі мною живе дядько Ілля. Але
всі називають його Гавриловим.
Він найбільший грішник, якого я
зустрічала за життя…»
Розповідаючи про нього, списала кілька сторінок, як він усім заважає,
скільки разів поліція до них додому приїздила, як хотіли позбавити його батьківських прав... Виправила помилки, переписала твір у зошит і поклала в рюкзак.
На наступному занятті всі учні, навіть Васько, здали роботи. Яким же було
здивування Насті, коли замість очікува-

ХТО НАЙБIЛЬШИЙ

ГРIШНИК?
Тут у неї сяйнула здогадка: «Ось хто
найбільший грішник! Скільки через нього
неприємностей: дітей бив, влаштовував
скандали, дружину виганяв на холод! Напишу про нього...»
Батьки ще не прийшли з роботи,
а брати — з навчання. Користуючись
тишею, вирішила виконати домашнє
завдання. Старанно
вивела назву й задумалась. Як же написати,
щоб переконати всіх,
що більшого грішника,
ніж її сусід, не знайти?
Вона згадала, як вчителька
розповідала
про Савла, який тягнув
християн на смертну
кару. Він називав себе
першим
грішником.
Але це й так зрозуміло. Або, наприклад,
митник Закхей, який
вимагав чужих грошей.
Звичайно, він теж належить до неправедних людей. А як же вона сама? Адже в Біблії
написано, що «всі згрішили».
Настя пригадала, як іноді говорила
батькам неправду й не слухалася їх. Бувало, навіть злилася, ображалася.
— Але це все дрібниці порівняно з
Ваською або Гавриловим! Я зовсім не
така! Я хороша: вчуся на відмінно, батькам допомагаю, не б'юся, не краду, зі всіма
вітаюсь...

ної дванадцятки, під її великим твором
вигнула лебедину шию двійка. І не тільки
у неї! А Василько, зніяковіло опустивши
голову, розглядав велику, на кілька ліній,
дванадцятку!
Його невеличкий твір починався зі
слів: «Найбільший грішник — це я, Цимбалюк Василь…»
Віра Демченко

Дорогі діти, незабаром буде свято —
Пасха. Ще його називають Великдень, або
Воскресіння Ісуса Христа. І це найбільше
свято для всіх людей.
Для тих, хто хоче більше дізнатися
про Пасху, пропонуємо прочитати
двадцять четвертий розділ з Євангелії
від Луки та розв’язати завдання, що
стосуються цього свята.

щоб спастись?

Таке питання поставив один
римський воїн, про що йдеться
у Новому Завіті (Дії святих апостолів, 16: 30). Сталось це тоді,
коли він побачив, що настав час
міняти життя.
Любий друже! Можливо, і в
твоєму серці постали запитання, які хвилюють душу, і ти не
знаєш, що робити.
Якщо хочеш справді бути з
Богом тепер і у вічності, то потрібно стати християнином,
зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням Христа, з Його заповідями у
Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником, що заслуговує на справедливе покарання.
КРОК 3: повір, що Христос помер на хресті також і за тебе.
Він воскрес і робить вільним від
гріха в момент навернення до
Нього.
КРОК 4: щиро покайся. Для
цього схились перед Ним в молитві і попроси прощення за всі
свої гріхи, а потім подякуй за
дароване спасіння.
КРОК 5: уникай свідомого гріха, молися, досліджуй Святе
Письмо і виконуй те, що там написане. Знайди справжніх християн, які щиро навернулись до
Бога.
Усе вищевикладене знайдеш
у Новому Завіті, коли будеш читати і міркувати над ним.

* * *

Шановні читачі, якщо у вас
виникли питання або з’явилось
бажання відвідати зібрання
(богослужіння), чи є потреба
звернутися за духовною допомогою, то ви можете зателефонувати за зручним для вас
регіональним телефоном:

Завдання № 1

З’єднай букви у такій послідовності, як
розміщені кольори веселки і дізнаєшся, що
означає ім’я Ісус:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;
Дніпропетр., Запорізька та
Кіровоградська обл. —
+38(067) 140-47-48, Костянтин;
Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;
Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;
Західна Україна —
+38(067) 674-20-58, Віктор;
+38(066) 334-35-80, Тимофій;
Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;

П Т Ь
А С Е
Л И С
Завдання № 2

На двох однакових квіточках ви прочитаєте слова, які сказав Ісус, коли вперше
з’явився апостолам після Свого воскресіння
з мертвих.

Одеська, Херсонська та
Миколаївська обл. —
+38(067) 161-17-38, Геннадій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;
Харківська, Полтавська та
Сумська обл. —
+38(050) 295-29-34, Тимофій;
По горизонталі:
2. На чому був розіп’ятий Син Божий? 3. Хто з учнів Христа відрубав вухо
рабу первосвященика? 4. Скільки днів Христос лежав у гробі? 6. Скільки заповідей Бог дав євреям? 7. Повне ім’я намісника, який видав Христа на розп’яття: Понтій ... 8. Перший євангеліст. 9. В якому місті євреї
збираються на Пасху? 11. Добровільне і свідоме порушення заповідей
називають ... 15. Гора, з якої Христос вознісся. 16. Місце, де знаходилася
гробниця. 17. Що зробив Юда, видаючи Христа? 18. День тижня, в який
Христос воскрес. 22. На голову Христу поклали терновий ...
По вертикалі:
1. Матір Ісуса Христа. 3. День тижня, в який розп’яли Христа. 5. У що
Христос перетворив воду в Своєму першому чуді? 6. Скільки розбійників розіп’яли разом з Ісусом? 9. Ім’я першої жінки. 10. Хто відвалив
камінь від входу в гробницю? 12. Місто, в якому народився Ісус. 13. Наймудріший цар Ізраїльського народу. 14. Як звали чоловіка, який поховав
Христа? 19. Ім’я першого чоловіка. 20. Гора, на якій відбувалося розп’яття. 21. Улюблений учень Ісуса.

Хмельницька обл. —
+38(068) 101-49-14, Сергій;
Черкаська обл. —
+38(098) 151-53-58, Сергій;
Чернігівська обл. —
+38(067) 121-00-32, Андрій.
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Тексти цього видання містять імена Бога та назви святих місць, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.
Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

