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Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

Чому люди не бояться 
грішити?

Вже від раннього дитинства кожен, 
хто хоч трохи наближений до християн-
ства, знає про Страшний суд та Божий 
гнів до грішників. Але чому, підростаю-
чи, людина все більше втягується у вир 
гріхів, невгамовних пристрастей...

Святе Письмо та Цер-
ква про корупцію

Корупція існує стільки часу, скільки 
існує зіпсуте гріхами людство. Ще понад 
250 літ тому український філософ Григо-
рій Сковорода зауважив:

«Всякого прихоті водять за ніс,
Всякого манить к наживі свій біс…»

Нагорода за чесність
Велика засмагла чоловіча рука по-

тягнулася й байдуже кинула його до 
коробки. А ображені карі оченята диви-
лися на мене розгублено.

— Нічого, синку, Господь бачить 
твою чесність і нагородить за це,— з ві-
рою промовила я.

Залишивши ринок…

ст. 2 ст. 4 ст.5 ст. 6

Що робити?
Я фермер, який має 95 гектарів землі. 

Спеціалізуюся на вирощуванні овочів та 
зернових культур.

Цього року Бог послав нам із ко-
легою щедрий урожай збіжжя озимої 
пшениці німецького сорту «Матрікс». 
Вона добре розкущилася, сформувала 
чимало вагових колосків...

Д авайте звернемось до 
словника, щоб подиви-
тись, як його тлумачать 

там. І ось: «Стан цілковитого задово-
лення життям, відчуття глибокого вдо-
волення та безмежної радості... Радість 
від спілкування з ким-небудь близьким, 
коханим тощо».

І хто б цього не хотів?
Утім, будьмо відвертими: чи багато 

хто може назвати себе щасливим? Хоча 
ні — таких знайдеться чимало. З цього 
приводу пригадався почутий випадок. 
В одній сім’ї тримали в клітці ручного 
папугу. Як і годиться, його пробували 
вчити говорити. Однак все, чого змогли 
добитися, це вивчити коротку фразу, яку 
той завжди повторював: «Я щасливий!» 
Хто б не підійшов до нього поспілкува-
тись, знову й знову чули: «Я щасливий!» 
Одного дня сталася трагедія. Дім охопи-
ла пожежа. Рятувальники ледь встигли 
вихопити з полум’я мешканців дому, як 
раптом здивовано почули нові крики. З 
вогню, куди вже ніхто не зміг би добра-
тися, голосно лунало: «Я щасливий! Я 
щасливий!!!»

Іронія, скажете. Можливо, й так, 
але... Скільки сьогодні таких «папуг» 
об’являють себе щасливими, а коли за-
лишаться на самоті, готові від душевно-
го болю кусати лікті?

Де ж знайти справжнє щастя і, голов-
не, як втримати його?

Повернімося до тлумачного словни-
ка: «Стан цілковитого задоволення жит-
тям...» Одного міліонера запитали: «Чого 
вам сьогодні бракує?» Відповідь була 
відвертою: «Одного долара». І це не на-
смішка, а розуміння свого внутрішньо-

го стану постійної круговерті невикона-
них бажань. І цим хворіє весь світ.

Колись до Ісуса підійшов чоловік з 
проханням, щоб Він допоміг йому забра-
ти свою частку маєтку в рідного брата. 
На що Христос відповів на-
ступними сло-
вами: «...
х т о 

п о -
с т а -
вив над 
вами Мене за 
суддю або за подільника»? А потім про-
мовив: «Глядіть, остерігайтеся всякої 
зажерливості,— бо життя чоловіка не 
залежить від достатку маєтку його» 
(Лук. 12: 13—15). Скільки сили, глибини 
і пізнання для нас в цьому реченні Спа-
сителя!

Щоб стати щасливим, потрібно пере-
мінити життєві цінності! Шукати не до-
статку маєтку, не матеріального, а того, 
що є справжнім джерелом щастя.

Бездітна молода сім’я вирішила вси-
новити дитину з інтернату. Коли основ-
ні документи були готові, їх привели до 

групи, щоб вибрали того, кому стануть 
татом і мамою. Малюки жваво бігали по 
майданчику і грались. Але наша пара 
звернула увагу на хлопчика, який самот-
ньо сидів в пісочниці і щось будував. Він 

їм сподобався, тому вирішили підій-
ти ближче і поговорити. 

Першою розпоча-
ла жінка. Вона 

запитала, 
чи не 

х о т і в 
би він 
м а т и 
с в о ю 

особисту 
кімнату? На 

що той лише 
сумно подивився 

їй в очі. «У тебе буде своє 
ліжечко, особисті подушечка і одіяльце. 
Тобі буде добре в нас». Побачивши безре-
зультатність спілкування, в розмову втру-
тився чоловік: «Я тобі куплю дорогий дитя-
чий поїзд з пультом...» Однак хлопчик і далі 
мовчав, щось обдумуючи. Майбутній бать-
ко не витримав і нетерпляче вигукнув: «Ну 
що тобі ще треба?!» Хлопчик підвів голову, 
пильно подивився їм в очі й тихо запитав: 
«А ви мене... любити... будете?»

Щастя — це не будинок і машина при 
ньому. Не шелест купюр і визнання в су-
спільстві. Не морські пляжі й туристичні 
подорожі. Бо тоді його можна було б при-

рівняти до убогого «щастя» алкоголіка чи 
наркомана. Перший «щасливо» похмелив-
ся, а другий нарешті отримав дозу. Хлоп-
чик з інтернату не кімнату хотів, не ліжеч-
ко або поїзд... Йому потрібна була любов, 
якої не мав в житті. Любов...

І нам, щоб стати щасливими, необхідно 
спершу віднайти джерело любові.

В Біблії є коротка фраза про сутність 
Творця: «Бог є любов». Зверніть ще раз 
увагу, що не «в Бога є любов», а Сам «Бог 
є любов’ю»! Ось ми і віднайшли джерело, 
з якого п’ючи завжди отримаємо можли-
вість бути любимими і здатність любити ін-
ших. А значить, бути щасливими і робити 
такими інших, хто біля нас.

Але щоб пити з цього джерела, до ньо-
го потрібно спочатку прийти, а потім... Є 
багато картин, де змальовані люди, які 
пили з водних джерел. Як правило, вони 
ставали на коліна, нахиляли низько голо-
ву і пили.

Я колись подався на пошуки джерела 
щастя і знайшов Його в Особі Ісуса Хри-
ста, Який став основою, пріоритетом, пов-
нотою мого життя. Я теж став на коліна, 
низько схилив голову перед Ним і попро-
сив простити мої гріхи. І тоді Він дав мені 
«напитися» Свого щастя. Чи відоме тобі 
блаженство прощених гріхів? А глибоке 
відчуття того, що тебе любить Небесний 
Батько і ти Йому потрібний?

О, це щастя в усій повноті! Тільки тоді 
настає «стан цілковитого задоволення 
життям, відчуття глибокого вдоволення 
та безмежної радості... І радість від спілку-
вання з ким-небудь близьким, коханим...»

Ігор Федьків

Мало не кожного разу під час чергового свята, ювілею, весілля 
звучить відомий всім список побажань: «Щастя, здоров’я і т. д.». 
Не випадково це слово стоїть на першому місці. Його прагнуть 

всі. Озвучене поезією, оспіване піснями, омріяне поколіннями. 
Що ж таке щастя?!

Яке воно, справжнє ЩАСТЯ?

«Ц ьому потрібно по-
ставити край… Воно 
переходить усі доз-

волені межі. Знову важко зароблені гроші 
витрачені нінащо», - такі думки снували в 
голові чоловіка, що зовсім недавно пере-

тнув межу віку, який 
називають «початком 
засихання». Склавши-

руки на грудях, він сидів на гойдалці, що 
поскрипувала; голова була безпорадно 
похилена. Час від часу відштовхуючись 
ногою, підіймав хмаринку пилу.

«І в кого ж він такий пішов?.. Хоча замо-
лоду я теж чудив немало, але щоб поліція 

бралась… Все робили тишком-нишком, на-
віть батьки не здогадувались», - думки по-
вернулись до «шалених дев’яностих», коли 
зі своїми друзями був «дахом» для дрібних 
торговців, які час від часу навідувались на 
їхній ринок щось продати. «За все треба 
платити» - було їх улюбленою фразою при 
вимаганні у «селюків» грошей, захищаючи 
їх від собі подібних. «За все треба платити»  

— ця думка не просто прийшла і зникла, а 
залишалась поряд у повітрі. І врізалась у сві-
домість «плати-Ти», «плати-Ти», «плати-Ти». 

«Не буду. Не хочу…» Але ж все-таки дав 
трохи «зелених», щоб не тягали сина. Поса-
дити навряд чи посадили б, та умовна стат-
тя тягнулася б за ним роками…

(продовження на стор.3)

Жнива чи сівба



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

О лександр задумливо дивився на 
листок із зошита в клітинку, що 
лежав перед ним. На ньому кра-

сувався намальований, схожий на сто-
лярний кут, пістолет. Дитячим почерком 
було написано: «Спасибі за класний водя-
ний пістолет! Я тебе пристрелю з нього!». 
Букви, перекошуючись, щулились і насі-
дали одна на одну.

Вчора на день народження він подару-
вав своєму малюкові цю іграшку й сьогодні 
той захоплено обіцяв пристрелити його з 
неї. Олександра неприємно вразило те, які 
почуття й бажання зародилися в дитячому 

серці. Він хотів, щоб син побачив у ньому 
люблячого й турботливого батька, а той 
помітив тільки рухливу мішень для відпра-
цювання точності попадання. Дитина ви-

рішила подивитися на батька крізь проріз 
прицілу... Олександр нервово повів плеча-
ми — чимось холодним, бездушним і навіть 
чужим повіяло від цього невеликого клап-
тика паперу.

А якби купив пензлик і фарби? Можли-
во, такий подарунок пробудив би в синові 
бажання намалювати портрет батька, а не 
цілитися в нього.

Багато людей могли б відчувати себе 
цілком щасливими й задоволеними жит-
тям, якби... не минулі гріхи. Те, що було 
насіяно колись, тепер, як скислий суп, 
викликає неприємні відчуття не тільки в 
роті, але й у всьому організмі. І де взяти 
те «активоване вугілля», щоб очистити 
душу й совість? 

Дуже часто гіркі життєві обставини, з 
якими стикаємося, є нічим іншим, як резуль-
татом того, що сіяли раніше. Це можуть бути 
розлючені сусіди, нахабні діти, зношене здо-
ров'я та зруйнована сім’я. Що посієш, те й 
пожнеш — це не припущення, але такий са-
мий закон, як і закон всесвітнього тяжіння.

Він існує незалежно від того, визнаємо 
ми його чи ні. Ним, як повітрям, просякнутий 
весь наш світоустрій, наша життєдіяльність. 
Він працює, як годинниковий механізм, про-
являючи себе в житті кожної людини на зем-
лі. Його дія відображена в прислів'ях, при-
казках, класичних літературних творах. «Як 
гукнеться, так і відгукнеться». «Який привіт, 

така і відповідь». Відоме, чи не так?
Жнива будуть... Тільки коли — це пи-

тання часу. «Не обманюйтеся, Бог осміяний 
бути не може. Бо що тільки людина посіє, те 
саме й пожне!» (До Галатів 6:7). Це означає, 
що автором закону сіяння та жнив є Бог. Він 
встановив духовні й моральні стандарти, на 
які має орієнтуватися людство. І коли хтось 
порушує ці стандарти, грішить, перш за все, 
проти Законодавця, проти Бога, Який є Суд-
дею непідкупним; і від Його погляду ніщо не 
сховається.

Тому марно обманювати себе без-
підставною надією на світле майбутнє з 
темним минулим.

Може, хтось, прочитавши таке, здриг-
неться, стане тремтіти. Втім, це непогано. 
Страх має одну позитивну якість: змушує 
людину думати, шукати вихід із небезпеч-
ного становища. Що ж тепер робити? Моє 
минуле життя, немов сірий шлейф гріхів і 
провин, тягнеться слідом. Чи можна ней-
тралізувати їхні наслідки й уникнути гір-
ких жнив?

На це серйозне питання сьогодні можна 
отримати безліч «зручних» відповідей. Про 
вас візьмуться «подбати» психологи й гіп-
нотизери. Вони намагатимуться заспокоїти 
вашу совість: «Ти був у безвиході», «Це хтось 
у всьому винен!», «Всі так живуть», «Хто 
старе згадає, той лиха не мине», «Забудь», 
«Не притягуй до себе негатив, думай про 
хороше» та інше.

Однак авторитетну відповідь може дати 
тільки Біблія. У книзі пророка Єремії опи-
суються історичні події, коли ізраїльський 
народ перебував у подібному жалюгідному 
становищі. І Бог посилає до них пророка, 
щоб вказати вихід із глухого кута, в який 

вони потрапили: «А тепер поліпшіть 
ваші дороги та ваші вчинки, і слухайте-
ся голосу Господа, вашого Бога, то пожа-
ліє Господь щодо зла, яке говорив був на 
вас» (Єремія 26:13).

Бог, засновник Всесвіту, який вклав за-
кони в усі його процеси, має повне право 
судити людину, відплачувати за вчинене; 
і таке ж право Він має оголошувати ам-
ністію. І це добра звістка для тих, кого ля-
кають власні гріхи.

Бог хоче таким людям подарувати сво-
боду від гірких жнив. Але з умовою: «По-
ліпшіть дороги свої і свої вчинки». Поверни 
вкрадене. Примирися з сусідами. Попроси 
пробачення у дітей, дружини, батьків, у 
всіх, кому ти заподіяв зло. Весь цей про-
цес називається «покаянням». Який будеш 
мати результат? Господь відмінить пока-
рання! Жнив не буде!

Наприкінці ще одна дуже важлива де-
таль: не все можна виправити покаянням. 
Дещо залишиться на все життя. Це може 
бути зруйнована алкоголем печінка. Не буде 
дітей, яких вбили ще до їх народження. Це 
люди, які померли й не пробачили вас, тому 
що ви не налагодили з ними стосунків…

Якщо бажаєте прожити життя з най-
меншим коефіцієнтом втрат і руйнувань 
в майбутньому, потрібно дуже обережно 
ставитися до того, що плануєте робити 
в сьогоденні.

Отже, наше внутрішнє благополуччя ба-
гато в чому залежить від нас самих. По-пер-
ше, намагайтеся сіяти добре сьогодні, тепер. 
По-друге, покайтеся й виправте те гріховне, 
що було зроблене в минулому.

Павло Кригін

Подарунок 
для роздумів

П ричина перша: невір’я.
Взагалі-то ми не зобов’язані вірити 

усьому, чим нас лякають. Навпаки, по-
трібно перевіряти будь-яку інформацію, наскільки надій-
не її джерело. Для цього навіть вчені ступені вигадали. 
Наприклад, читаєш статтю і робиш висновки відповідно 
до того, хто написав: провідний спеціаліст, професор чи 
академік. А про те, що за гріхи буде покарання, попере-
джає не просто вчена людина, а Всемогутній, Всезнаю-
чий, Вічний і Святий Бог. Ви зрозуміли? Це Джерело ін-
формації жодного разу не було впіймане на брехні, бо 

ненавидить неправду!
«Авжеж, - скаже хтось, - може, Бог 

колись і говорив про Страшний суд, але хто це чув та роз-
повів нам? Ми в дитинстві грали в гру «Зіпсований теле-
фон» і знаємо, як може бути спотворена інформація. От як 
би із перших вуст!» Однак Біблія є книгою, що перевірена 
віками, у ній Божі слова записані точно. Отже, немає жод-
них причин сумніватися, що буде розрахунок і за лихі, і за 
добрі вчинки.

Причина друга: досвід.
Мабуть, багатьом доводилося спостерігати за висту-

пами дельфінів у дельфінарії. За кожен вдалий номер тва-
рина отримує винагороду — смачну рибку, яка їй смакує. І 
то відразу! З нею неможливо домовитися, що заохочення 
буде потім, увечері або завтра. Тільки одразу! Так дресиру-
ють усіх звірів: нагорода за послух — одразу, покарання за 
провину — теж миттєво. Не так стається з людиною, коли 
вона свідомо чинить гріх. Зробила вперше - трохи лячно, 
але… грім не вдарив, земля не розверзлась. Згодом трохи 
сміливіше, потім взагалі з бравадою грішить. Але ж люди-

на, даруйте, не худоба. І Бог, відповідно, ставиться до нас, 
як до розумних істот, звертається до сумління, не відразу 
карає, чекає на покаяння.

Що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому 
серце людських синів  повне ними, щоб чинити лихе. 
(Книга Екклезіястова, 8:11.)

Причина третя: байдужість.
Байдужість до майбутнього спостерігається не тільки 

стосовно наступного потойбічного життя. Чомусь люди 
неуважно ставляться до своїх життєвих днів. Хіба той, хто 
порушує всі можливі обмеження, гасаючи мотоциклом, не 
знає, що передчасно помре? Але пошук гострих відчуттів, 
адреналіну штовхає сучасну молодь до прірви. Алкоголь 
і наркотики псують здоров’я. Розпуста руйнує тіло і душу. 
Людство стало схоже на дітей, які знайшли приховані до 
Різдва солодощі і за обидві щоки наминають їх. І байдуже, 
що свято буде зіпсоване.

Тому слід пам’ятати, що життя у нас одне, а потім 
буде суд.

Вадим Яцюк 

Чому люди не бояться грішити?

Д обро, любов, щастя, ра-
дість… Згадка про них 
викликає приємні емоції, 

спогади, асоціації. Все те, що ми хотіли б 
відчувати, переживати у житті і чого бажа-
ємо тим, кого любимо.

Кожна людина прагне бути щасливою, 
вдало будувати життя та отримувати добрі 
плоди своєї праці.

Що може бути приємніше, ніж бачити 
очі, повні вдячних сліз, коли допомогли 
комусь у скрутну хвилину, підбадьорили, 
розрадили. Коли до нас проявляють мило-
сердя, співчуття, розуміння. Коли любимо і 
люблять нас.

Ми створені за образом та подобою 
Божою, тому маємо природне прагнення 
до доброго. Але помічаємо, що часто наші 
благі наміри навіть не доходять до стадії 
проекту, не говорячи вже про втілення у 
життя. Чому недобре виходить так легко 

й невимушено, а добрі справи можна на 
пальцях порахувати, і сприймаються вони 
як незвичайні події у житті?

Вам це знайомо? Не хвилюйтесь, ви не 
одні такі. Навіть апостол Павло мав подібні 
переживання і описав їх у листі до римлян: 
"Бо що я виконую, не розумію; я-бо чиню 
не те, що хочу, але що ненавиджу, те я 
роблю… Знаю-бо, що не живе в мені, цеб-
то в тілі моїм, добре; бо бажання лежить 
у мені, але щоб виконати добре, того не 
знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, 
але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я ро-
блю те, чого не хочу, то вже не я це вико-
ную, але гріх, що живе в мені" (Послання до 
Римлян, 7:15,18-20).

Ось де проблема: гріх, який живе у нас, 
заважає звершати благі наміри. Але це в 
жодному разі не може слугувати виправ-
данням, тим більше, що усі діяння мають на-
слідки для нас самих. Пам'ятаєте приказку 

"Що посієш, те й пожнеш"? Сіємо одну зер-
нину, а отримуємо урожай, зазвичай, біль-
ший... Якщо маємо намір збирати добрі по-
сіви, то варто ретельно підбирати насіння.

Годі бути рабом своїх поганих звичок 
і плекати даремні надії на те, що колись в 
один прекрасний момент все зміниться 
само собою і ми станемо добрими, чуй-
ними і люблячими! Адже здійснюються 
лише ті наміри, до яких прагнеш і докла-
даєш зусиль.

Насправді творити добро не так вже і 
складно, головне — бажати цього та бути 
щирим у своїх намірах. Тим більше, христи-
яни мають з Кого брати приклад. Ісус Хри-
стос у людському тілі був бездоганним зраз-
ком любові та добра. Він залишив безцінну 
пораду: "І як бажаєте, щоб вам люди чини-
ли, так само чиніть їм і ви" (Євангеліє від 
Луки, 6:31).

Тетяна Гаврилюк

ПРАГНЕННЯ ДОБРА ВЛАСТИВЕ КОЖНІЙ ЛЮДИНІ

Чи можна 
позбутися 

поганих жнив?

Вже від раннього дитинства кожен, хто хоч 
трохи наближений до християнства, знає про 
Страшний суд та Божий гнів до грішників. Але 
чому, підростаючи, людина все більше втягується 
у вир гріхів, невгамовних пристрастей, відвертого 
беззаконня? І робить це без особливого страху, 
мовляв, якось воно там буде, не один я такий.



ДВА БЕРЕГИ 3РОЗДУМИ НАД ВАЖЛИВИМ

З а свого життя я отримав чимало 
різних подарунків.

Причин цього було декілька. 
Хоча б та, що мені пощастило народитися в 
сім’ї останнім, тобто восьмим. А наймолод-
шому, як відомо, дістається більше уваги й 
любові.

Пам’ятаю, як із нетерпінням очікував кож-
ної п’ятниці когось із старших сестер, які вве-
чері приїжджали на вихідні. Це була довгоо-
чікувана, бажана п’ятниця, бо в їхніх сумках 
обов’язково було для мене щось цікаве.

Можна довго описувати почуття на-
солоди від процесу зустрічі на зупинці до 
церемоніального розпаковування сумок, із 
яких виймалась коробка вафельного торту, 
палиця ковбасного рулету з арахісом, якась 
дешева свистулька та багато чого іншого. 
Вся ця велична процедура викликала в мені 
піднесений настрій і приносила неповтор-
не задоволення. Та й сестри були не менш 
щасливими! Однак головна думка нашої 
розмови не про це.

З часом вартість подарунків зростала, 
але почуття, навпаки, зменшувались і «ва-
фельний торт» уже не задовольняв. Але чому 

так— цього не розумів, аж доки не зробив де-
які відкриття.

Хто пережив 90-ті роки, добре пам’ятає, 
як-то воно існувати й мріяти про свою затри-
ману зарплату цілий рік, а то й більше. Тоді 
багатьом віруючим сім’ям, особливо бага-
тодітним, допомогла вижити «гуманітарка». 
Тоді ще все було чесно, без мережі магазинів 
«Секонд Хенд» з «гарними» цінами. Це трохи 
пізніше «співчутливі» підприємці взяли під 
свій контроль усе, чим допомагали західні 
християни. А перед тим нерідко європейці 
своїми руками розвантажували й роздавали 
харчі, одежу, взуття… Ось тоді й помітив, яку 
велику насолоду отримували спітнілі добро-
дії, розвантажуючи та роздаючи безкоштовно 
те, що нам було вкрай необхідне.

А на другому боці життя теж отримували 
задоволення ті, хто не виплачував вчасно 
зарплату, нарощуючи відсотки в банках, щоб 
потім пробитися у списки найбагатших лю-
дей світу. Деяким із них вже давно поставле-
на справедлива крапка, а решту незабаром 
чекає. Розповідав мені один знайомий, як 
над ним знущався зять, висміюючи: «Я вже на 
початку дев’яностих був доларовим мільйо-

нером, а 
ти хто?» 
О д н а к 

невдовзі наш «герой» втратив усе, крім вели-
чезних боргів, і вимушений був жити у підвалі 
недобудованого будинку, а спати на надувних 
матрацах. Що зараз із ним — невідомо, бо втік 
кудись від друзів-кредиторів.

Наступні спостереження сприяли ще од-
ному відкриттю: виявляється, не потрібно 
бути забезпеченим, щоб давати. Тут діє інша 
умова — чи ти егоїст, чи ні? Або простіше ска-
зати: якщо жаднюга, то ніколи не матимеш що 
дати й ніколи не відчуєш насолоду від того, 
що комусь допоміг.

Зрозумівши такі тонкощі, вирішив переві-
рити на практиці їх дію. І тут знову відкриття: 
в більшості випадків радість від отриманого 
подарунка не затримується довше одного 
дня. Чомусь швидко вгасає. А от блаженство 
від доброго діла відчуваєш значно довше й 
глибше. Це щось схоже на знайомого дідуся, 
який купував дорогі цукерки, а потім із за-
доволенням роздавав малечі, яка постійно 
зграйками весело бігла до нього. А комусь ці 
діти просто заважали й дратували.

І останній висновок. Хто прагне бути ща-
сливим, мусить навчитись давати. Не приму-
сово, з гіркотою в серці, наче відриваєш по 

живому, а від душі. І тут уже не має значення: 
мало чи багато зміг дати — блаженство від 
цього не зменшується. І Біблія це підтверджує: 
«Треба поміч давати слабим  та пам'ятати 
слова Господа Ісуса, бо Він Сам проказав: «Бла-
женніше давати, ніж брати!» (Дії святих 
Апостолів, 20:35.) У цьому я переконався осо-
бисто. Чого і вам бажаю!

А ті, хто звик тільки брати, подібні до тих, 
хто очікує чергового траншу від МВФ: спочат-
ку береш і радієш, а потім стогнеш і віддаєш з 
відсотками...

То що краще: брати чи давати?
Михайло Бондар

Що блаженніше: давати чи брати?

(закінчення, початок на стор.1)

«П лати-Ти», «плати-Ти». 
Раптом, коли гойдалка 
неслась уперед, у сві-

домість вп’ялось «Ти», він різко загаль-
мував п’ятою. Почулось незадоволене 
скреготіння ланцюгів. Хотілося відігнати 
думки, як курей, що копирсаються в чо-
мусь дорогому, і не думати. Та вони одна 
за одною займали своє місце в дикому 
танці інших, десь там, у нутрі мізків.

«Де ж він є… Година пройшла, як ска-
зав, щоб негайно прийшов додому… Вза-
галі від рук відбився… І це в сімнадцять… 
Чим думає? Два зуба вибив тому, хто 
вчиться з ним в одному ліцеї, звісно, що 
знайдуть… Добре, що дільничний знайо-
мий… Батько потерпілого заяву порвав 
одразу, як отримали кошти… Та за такі 
гроші можна цілу щелепу вставити».

Під самим вухом задзижчав комар: 
«Все-е-е-е». Десь у підсвідомості вторило: 

«За все-е-е». Хотілось розчавити цю думку 
разом із комахою одним ляпасом, та не 
зміг. Тільки гойдалка закінчила нарешті 
своє скрипуче «плати-Ти». Чоловік поволі 
встав і плентаючись подався в бік грядок. 
Не хотілося йти до хати, щоб сусіди чули 
сварку з сином. Пройшов повз кущі пер-
цю і зупинився біля почорнілих помідо-
рів, якими ще зовсім недавно хизувався 
перед друзями… Як і сином… Рясні зливи 
завдали їм непоправної шкоди… «Волове 
серце» було геть чорним знизу, а зверху 
знівечене глибокою мережею тріщин.

«Треба було накрити плівкою. Були ж 
хороші помідори… А, може, вчасно обро-
бити хімією... Треба було… А може, треба 
було і сину»,—  думки знову повернулися 
до своїх молодечих років. - Недаремно 

люди кажуть: «Що посієш — те й пожнеш». 
І чому воно так?» Погляд піднявся трошки 
вище обрію. Туди, де повинно було бути 
сонце. Та його не видно. Велика хмара за-
тулила собою, хоча контури чітко висвічу-
вались позолотою, наче величний підпис 
неба.

 «В Євангелії так написано», - згадав сло-
ва свого покійного діда, якими той часто за-
кінчував напучування. Скрипнула хвіртка. 
Голова сімейства помахом руки покликав 
до себе сина. Той якось байдуже підійшов 
до нього, зухвало дивлячись у вічі.

—  До нас приходив дільничний ще з 
якимось чоловіком.

—  То й що мені до того?
—  Синку, схаменися, не роби такого, 

прийдеться жати!

—  Слухай, батя, то, може, не я сію, а 
ти пожинаєш? - його губи скривилися в 
іронічній посмішці, а в очах блиснуло пре-
зирство. —  Так що ти давай збирай, а я зі 
своїм жнивом дам раду. Не твої проблеми.

Рука батька різко вхопила за грудки 
сина, мало не порвавши олімпійку. Дихан-
ня ставало глибшим, але в очах молодшо-
го заіскрилась лють, його ніздрі нервово 
посіпувались. Дві пари очей, подібні двом 
краплям води, вп’ялись одне в одного. 
Раптом син плюнув в обличчя батька, той 
різко відштовхнув його… Погляд прос-
лизнув зіпсутими помідорами і кущиками 
осоту між ними, потім піднявся до неба… 
А може, там, в Євангелії, написано, що ро-
бити, щоб не жати? Скупа сльоза затри-
малась на свіжій щетині щік, посічених 
глибокими зморшками. «Як не жати?» - 
повисло німе запитання.

Веніамін Цицей

Жнива чи сівба

М и зустрілися, як це нерідко трапляється, 
через 25 років після школи. З Семеном 
були близькими друзями й тоді, у дале-

кому 1992-му, «пішли у світи». Утім, різними стежками. Він 
одружився зі шкільною піонервожатою, старшою на років 
6 за нас, і незабаром опинився на древній землі її батьків 
— в Ізраїлі.

І ось 25 неповторних літ і зим позаду, а ми, попередньо 

виконавши у таких випадках обряди всіх привітань, сиди-
мо у кав’ярні — на нейтральній території. Щоб не у мене 
і не у його батьків, до яких приїхав на два тижні — впер-
ше за чверть віку. Теми нашої бесіди мов лелеки, які, по-
вертаючись навесні додому, кружляють спочатку високо і 
широченними кругами — політика, Ізраїль, майдан, війна, 
араби, заморожений на десятиліття розвиток рідного мі-
стечка. Потім коло звужується. Праця, статки, сім’ї, долі… 

Внутрішній стан… погляди… духовні речі... 
хвилювання… страхи… улюблене…

— Ти знаєш? Якщо чесно і без твоїх оцих 
«вищих матерій», - промовив він, - живу 
якось нуднувато. Мешкаю в Нетанії, щодня 
на морі, інженер-електрик, мандрую світом, 
фітнес-шмітнес, розваги, бари, забезпечений 
загалом. Особливо, коли подививсь на вас 
(сміється), але коли так, — він поклав руку на 
серце, — бехельут*… не «прикалує» ніщо. І 
чому так — не знаю.

— Без вищих матерій... кажеш… А як же 
без вищого? Якраз у нім і вся причина… От 
скажи, як би ти назвав єврея, у котрого під 
гарним персиковим садком знайшли нафту, 
а він би не погодився вирубувати його? «Пер-
сики ж… кілька ящиків — класна річ!» Однак, 
перша прокачка нафти дасть можливість ску-
пити всі персики в Ізраїлі… От як, по-твоєму, 
характеризувати такого «садівника»? Кажи…

—  Дурень!

— Правильно, по-біблійному назвав. От і відповідь на 
твоє питання: ти, Сьомо, забезпечив себе лиш дріб’язком, у 
більшості матеріальним, а створений для того, щоб відкри-
ти у собі велике. Жити з Творцем, зрозуміти, пізнати Його 
— відкрити глибину єднання з Найвищим у цьому світі. Ось 
саме тому дочасні «персики» і не задовольняють.

—   Це ти вже знов проповідуєш!
—   А як же без цього? Бехельут*, як ти казав…

* * *
Коли до Господа ставляться, як до милиці для нещас-

них, пропащих грішників, старих і зневірених — це лише 
частина правди. Так! Христос дійсно ставав опорою знедо-
леним і обтяженим. Це відбувається й зараз. Але головна 
істина все-таки в більшому: будь-яка людина, що прийшла 
у цей світ і не з’єдналася з Творцем, не відкрила Його для 
себе — обділена. І не заспокоїться НІЧИМ ІНШИМ. Бо ми 
створені саме для духовного життя в єднанні з Всевишнім. 
Тому щастя шукати, досягати якихось висот, хвилинних 
утіх, але без пізнання Бога — все буде не те.

Насправді можна й телефоном бити мух і комп’ютер 
використати як підставку під кактус, але головне їх при-
значення не в цьому. І лише тоді будуть використані на 100 
відсотків, коли працюватимуть за прямим призначенням.

Так буває й з багатьма людьми: замість духовних гли-
бин, відкриттів і багатств — задовольняються «двома ящи-
ками персиків».

Бехельут* (іврит) — щиро, відверто.

Олекса Бурчак

Два ящики персиків… або немудрість



ДВА БЕРЕГИ4 АКТУАЛЬНО

Х то ж ті «сильні», про котрих мо-
вив в своєму заповіті до дітей му-
дрий київський правитель?

«Князі народів панують над ними, а вельможі 
їх тиснуть», - так сказав Ісус Христос в Євангелії 
від Матвія, 20-й розділ, 25-й вірш.

В усі часи корумповані посадовці і мож-
новладці «тиснули», «губили» простих трударів.

Корупція існує стільки часу, скільки існує 
зіпсуте гріхами людство. Ще понад 250 літ 
тому український філософ Григорій Сковоро-
да зауважив:

«Всякого прихоті водять за ніс,
Всякого манить к наживі свій біс…»
Особливо великих розмірів корупція набу-

ла в минулому атеїстичному суспільстві, де ро-
ками викорінювалась віра в Бога — джерело 
духовності та людяності. Однак і сьогодні вона 
ще не здала своїх позицій. Результатом чого є 
мізерна платня та жебрацькі пенсії для літніх 
людей та інвалідів. Люди працездатного віку 
вимушені масово виїжджати за кордон на за-
робітки, полишаючи свої сім’ї.

Недоступність для «простих смертних» мож-

ливості придбання житла, здобуття вищої освіти 
та отримання кваліфікованої медичної допомоги 
через високі ціни — це далеко не всі ознаки ко-
румпованого суспільства.

А тим часом «сильні світу цього» примножу-
ють свої статки не працею чи розумом і знанням, 
а здирством, злодійством, підступом, лукавством, 
цинізмом. Корупція процвітає на усіх владних 
щаблях та в багатьох сферах суспільного та еко-
номічного життя.

Церкві відома ця принизлива залежність лю-
дей від середовища, в якому живуть. «Соціаль-
ний контекст», в який вони занурені з дитинства, 
часто відвертає їх від добра і штовхає в бік зла. 
Християнство не може мовчати, спостерігаючи 
це сатанинське явище — корупцію.

«Відкривай свої уста за того, хто не має голо-
су… розсуди справу бідного і нужденного» (Книга 
приповістей Соломонових, 31:8-9).

Марнославство, гординя, заздрість, грошо-
любство… — ці людські вади живлять корупцію.

«Не надійтесь на утиск, і не пишайтесь гра-
бунком; як багатство росте, - не прикладайте 
свого серця до нього!» — попереджає Святе Пись-

мо (Псалом 61:11).
«Хто срібло кохає, той не насититься срі-

блом…» (Книга Еклезіястова, 5:9).
«Не пались на злочинців, не заздри безбожним, 

бо злому не буде майбутності, світильник без-
божних погасне» (Книга приповістей Соломоно-
вих, 24:19).

Біблія також засуджує співучасть у всяких 
«темних справах».

«Не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, 
— щоб учинки робити безбожністю, із людьми, 
що чинять переступ, і щоб не ласувався я їхніми 
присмаками!» (Псалом 140:4).

«Хто ділиться з злодієм, той ненави-
дить душу свою» (Книга приповістей Соло-
монових, 29:24).

До Івана Хрестителя, Предтечі, приходили 
тогочасні митники, серед яких було поширене 
здирство, і запитували його: «Учителю, що ми ма-
ємо робити?» А він їм казав: «Не стягайте нічого 
над те, що вам звелено» (Євангеліє від Луки,3:12).

Корупція — тяжкий гріх проти неба
«Тиснете ви справедливого, берете ви підку-

па та викривляєте право убогих при брамі (суді)» 
(Книга пророка Амоса, 5:12).

«А хабаря не візьмеш, бо хабар осліплює зря-
чих і викриває слова справедливих» (Вихід, 23:8).

Корупціонери часто рекламують свою релі-
гійність, але Святе Письмо урівнює їх з безвірни-
ками: «Хай безбожний покине дорогу свою, а кру-
тій — свої задуми і хай до Бога звернеться» (Книга 
пророка Ісаї, 55:7).

Корупція серед служителів Феміди
«Аж доки ви будете несправедливо судити, 

доки будете ви підіймати обличчя безбожного 
(тобто виправдовувати злочини)» (Псалом 81:2). 

«А тепер нехай буде Господній страх на вас. 
Стережіться й робіть, бо нема в Господа, Бога 
нашого, кривди, ані огляду на особу, ані брання да-
рунка» (2-га Книга Хронік, 19:7).
Гріх невиплати чи затримки зарплати

«Горе тому, хто несправедливістю дім свій 
будує, а верхні кімнати — безправ’ям, хто каже 
своєму ближньому працювати даремно і платні 
йому не дає» (Книга пророка Єремії, 22:13).

«Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня 

іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, 
немов той огонь! Ви скарби зібрали собі на остан-
ні дні! Ось голосить заплата, що ви затримали в 
робітників, які жали на ваших полях, — і голосіння 
женців досягли вух Господа Саваота!» (Послання 
ап. Якова, 5:3-4).

«Добрі наміри»
Відомо, що у людей є свій кодекс честі. Є він і у 

корумпованих чиновників.
«Благодійність — ключ до неба», — кажуть 

вони. І тому якусь мізерію з награбованого жер-
твують на храм або інше релігійне дійство. Але… 
«Спочатку облиш злодійство. А опісля давай ми-
лостиню. Утримай руку від лихварства — і тоді 
протягуй її на милостиню», - повчали отці Церкви.
Невідворотність покарання за гріх 

корупції
Докори сумління, моторошні сни і нав’язли-

ва уява і, врешті решт, перспектива стати перед 
судом Божим — усе це постійно супроводжує 
корупціонера.

«…їхнє срібло та золото їхнє не буде могти 
врятувати їх у день гніву Господнього…» (Книга 
пророка Єзекіїля, 7:19).

Божі млини, як відомо, крутять повільно, але 
певно і згідно всесвітнього закону: «Що посієш, 
те пожнеш». 

Ті, хто вважає, що Бог не бачить їх беззаконня, 
названі Писанням «убогими на розум».

«Хіба Той, що вухо щепив, чи Він не почує? Хіба 
Той, що око створив, чи Він не побачить?» (Пса-
лом 93:8-9.)

Що ж робити?
В Новому Заповіті є історія, як Закхей — на-

чальник митників (по-сучасному голова подат-
кової інспекції), вирішив, що досить вже жити за 
рахунок інших.

Він захотів побачити Ісуса, запросив Христа до 
свого дому, покаявся перед Богом і людьми у сво-
їх злих вчинках: «Господи, половину маєтку свого я 
віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим — 
верну вчетверо». (Євангеліє від Луки, 19:1-10.)

Цей древній корупціонер вчинив мудро, бо 
Ісус Христос сказав: «Яка ж користь людині, що 
здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить?»

Олег Слонецький, м. Радивилів

Х т о автор матюків?
Матюки дуже часто промов-

ляють люди, з яких виганяють 
демонів. Незалежно від інтелігентності 
самої людини. Це визнають усі конфесії: 
від православних до протестантів. Напри-
клад, православний священик отець Сергій 
пише: «Так званий мат є мовою спілкуван-
ня з демонічними силами. Не випадково 
це явище називається інфернальною лек-
сикою. Інфернальний — значить пекель-
ний, з пекла».

А відносно здоров’я?
Завдяки науці було доведено, що через 

матюки страждає не тільки моральність лю-
дини, але й її здоров’я!

Один з перших учених, який висунув 
цю теорію,— Іван Білявський. Він вважає, 
що кожен мат негативно відбивається на 
здоров’ї людини. На його думку, абсолютно 
кожне вимовлене або почуте людиною сло-
во впливає на її гени.

Протягом ряду років вчений і кілька 
його однодумців вели спостереження за 
двома групами. Перша складалася з людей, 
котрі в розмові не обходяться без матірщи-
ни, друга — принципово «міцних» слове-
чок не використовують. У «матюкальників» 
дуже швидко з’являлися вікові зміни на клі-
тинному рівні й різні хронічні захворюван-
ня. У другій групі, навпаки, загальний стан 
організму був на 5, 10, а часом і 15 років мо-
лодшим від їх справжнього віку.

Доведено, що, коли людина при викиді 
негативної енергії згадує статеві органи, це 
чинить на них негативний вплив. Тому ма-
тюкливі чоловіки рано стають імпотентами 
і отримують урологічні захворювання. Це 
саме стосується й жінок. Біда ще й у тому, 
що необов’язково сваритися самому, до-

статньо систематично почутої ззовні лайки, 
тому страждають і люди, що живуть в ото-
ченні лихословів!

Аналогічні результати були отримані й 
на іншому боці земної кулі. Американська 
асоціація психотерапевтів опублікувала 
дані багаторічних досліджень здоров’я ти-
сяч віруючих і атеїстів. Віруючі набагато 
рідше хворіють так званими хворобами 
століття: раком, гіпертонією, діабетом. І 
це не випадково, адже молитви наповне-
ні добрими словами, такими, що заспо-
коюють душу, пробуджують віру і любов 
до оточуючих.

Як лаються сусіди за кордоном?
Західний світ свого часу використав 

раціональний бік християнства. На жаль, 
здебільшого лише його. Отже, європейські 
суспільства застосували християнську мо-
раль, вибудувавши на ній свою етику, зав-
дяки якій Європа успішна, в тому числі й в 
матеріальному житті.

Українську ж ситуацію в цьому сенсі 
блискуче описав Тарас Прохасько в есе 
«Омерта»: «Двовір’я — мирне співіснуван-
ня християнської форми з поганською сут-
тю — стало нашою сутністю... Божі заповіді 
прийнято поважати як декларацію про на-
міри, однак керівництвом до щоденної дії є 
цілком інший кодекс. Тут цінуються вчинки 
і зусилля, які не стосуються християнської 
праці над собою...»

Найближчі західні сусіди — чехи, сло-
ваки, поляки — дивують. Адже найгірша 
лайка, яку пересічно почуєш, скажімо, в Че-
хії, — це слово vůl, себто віл. Звісно, існують 
і огидніші вирази, але вони звучать лише в 

нечисельних відокремлених середовищах. 
Можна провести в Чехії багато місяців і на-
віть років, а так ніколи цих слів і не почути.

Подібно справи виглядають і в німецько-
мовних країнах. Там теж «смачно» виража-
ються. Але не так люто, як у нас. Брутально 
лається, у гіршому випадку, 1% населен-
ня — люди, які опинилися на суспільному 
дні. У звичайних колах це вважається без-
культур’ям і недопустимою вульгарністю. 
Людину з такими звичками ви нізащо не 
зустрінете у більш-менш пристойному то-
варистві чи в серйозній фірмі. Не виникає 
жодного сумніву, що, якби німці лаялися 
так міцно і в таких масштабах, як українці, 
їхнього економічного й соціального бла-
гополуччя вони б не мали.

А ще синдром «Туретта», або...
Стикаючись трохи з неврологією та пси-

хіатрією, я і раніше припускала, що деякі 
хвороби пов’язані з одержимістю людини 
злим духом. А ось коли зустрілась з хворо-
бою «Туретта», для мене це стало ще більш 
очевидним.

Цей синдром є неврологічним захво-
рюванням, проявляється в ранньому ди-
тинстві або в підлітковому віці. Синдром 
Туретта визначається наявністю одного 
механічного або вокального і декількох ру-
хових мимовільних рухів (тиків).

Вокальні тики більш дивні. Хворі почи-
нають відтворювати лінгвістично безглузді 
звуки або шуми, такі як шипіння, покашлю-
вання або гавкіт.

Але найбільшу соціальну тривогу ви-
кликає вокальний симптом — копролалія 
— хворобливий потяг до вибухового ви-

словлювання ненормативної лексики або 
більш складні сексуальні, агресивні або 
образливі висловлювання без всякого на те 
приводу. Це не просто слова, промовлені в 
гніві або образі, це раптовий мовленнєвий 
неусвідомлений порив. Копролалія зали-
шається найвідомішим з усіх симптомів 
синдрому Туретта.

Близькими до феномену копрола-
лії явищами є копропраксія — хворо-
бливий потяг до непристойних жестів, і 
копрографія — потяг до написання не-
цензурних слів.

І що ж тепер робити?
Треба визнати, що брудне джерело ли-

хослів’я знаходиться у кожному з нас. Біблія 
відкриває дійсний стан речей: «Бо з серця 
виходять лихі думки... лжесвідчення, хула. 
Це оскверняє людину...» (Матв. 15: 19—20). 
Можливо, це дещо змінені слова, не явний 
мат, але ж ми всі розуміємо їх походження. 
Наслідки жахливі: «...злоріки... Царства Бо-
жого не вспадкують» (1 Кор. 6: 10).

Людині не під силу самій звільнитися від 
влади бруднослів’я, як і від будь-якого іншо-
го гріха, бо «кожен, хто чинить гріх, той є 
рабом гріха» (Іоан. 8: 34). Тому треба розка-
ятися перед Богом у всіх своїх гріхах (а не 
тільки у лихослів’ї) і залишити їх з Божою 
допомогою. «Тож коли Син визволить вас, 
то істинно ви будете вільні», — запевняє 
Христос (Іоан. 8: 36).

Отже, «слово ваше нехай буде завжди 
ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви зна-
ли, як ви маєте кожному відповідати» 
(Кол. 4: 6).

Аня Коваленко

Вплив лихослів’я на людину

«Не дайте сильним згубити людину!» —
 з повчання Володимира Мономаха, князя Київського.

«Доля турбується про те, щоб не було щастя, здобутого ціною злочину», — 
італійський митець.

Святе Письмо та Церква 
про корупцію
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Д о Іринчиної мами приїхали 
гості, і вони захоплено спіл-
кувалися в прохолодній ві-

тальні, коли раптом увійшла Ірочка з іграш-
кою в руках.

— Де ти взяла це каченя? — запитала 
мама.

— Там,— хитнула дівчинка головою в 
бік сусіднього двору.

— Негайно віднеси його назад, віддай і 
попроси пробачення за те, що взяла чужу 
іграшку,— категорично заявила мама.

Повертати цяцьку, а тим більше проси-
ти вибачення Ірочка не хотіла. В сердечку 
з’явилося засмучення і почуття сорому, і 
вона заплакала.

Але сльози не змусили маму змінити 
своє рішення, вона залишалася непохит-
ною. Дитина опустила голову й повільно 
вийшла. Мама ж повернулася до гостей, які 
мовчки спостерігали цю сцену.

За кілька хвилин до кімнати вбігла 
усміхнена Ірочка. Вона віддала іграшку й 
знову була щасливою! Такими радісними 
бувають тільки діти з чистим серцем! А 
ще вона опанувала урок: ніколи не брати 
нічого чужого! До того ж знову перекона-
лася в тому, що, як мама сказала, так і буде. 
Пощастило тобі, Ірочко,— тобі попалася 
мудра мама!

Що каже Біблія?
У Біблії, в книзі Притчі, в двадцять другій 

главі, в шостому вірші написано: «Привчай 
юнака до дороги його, і він не ухилиться 
від неї, коли й постаріє».

Я уявляю собі абсолютно новий незвіда-
ний шлях, на який ступив крихітний чолові-
чок. Чи знає він, як і що робити правильно, 
куди йти? Ні, звичайно. Але він не один: по-
руч з ним люблячі руки й серця батьків, які 
оберігають і наставляють його. І тільки-но 
маленькі ніжки зробили крок не в той бік 
— одразу реагують і повертають в потрібне 
русло послуху. І так кожного разу. Аж доки 
не з’явиться звичка ходити правильно, на-
вичка слухняності.

У сучасному світі говорять, що так 
обмежується свобода дитини, «потріб-
но дати їй вирости... а потім вона сама 
зробить правильний вибір...» Це один з 
найбільш зухвалих обманів. Тому що все 
погане росте та розвивається саме со-
бою, як бур’ян. А над добрими звичками 
потрібно працювати. І якщо не намагати-
ся виривати «бур’янець» гріха одразу, як 
тільки він з’явився, яким би зелененьким 
і гарненьким він не здавався, пізніше 
буде все важче. Однак завдання батьків 
не тільки виривати погане, але й сіяти 
«добре, розумне й вічне».

Коли ж починати?
Хтось сказав, що правильно з першого 

дня народження, але можна й раніше.

Тож як і що сіяти?
Відповідь проста: виховуючи в самому 

собі все добре і святе. Бог поклав на батьків 
велику відповідальність — виховання дітей, 
проте дуже спростив її тим, що дав дітям 
здатність копіювати батьків і вбирати в себе 
їх сутність.

Іншими словами: будь сьогодні та-
ким, яким хочеш, щоб були твої діти 
завтра, і вони будуть такими!

Коли ж це встигати, якщо нам 
катастрофічно бракує часу?
У Біблії Бог дає мудре повеління: «І 

будуть ці слова, що Я сьогодні наказую, 
на серці твоїм. І пильно навчиш цього 
синів своїх, і будеш говорити про них, 
як сидітимеш удома, і як ходитимеш 
дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли 
ти вставатимеш» (Повторення За-
кону 6: 6—7).

Відомо, що про те, що наповнює 
наше серце, ми готові говорити постій-
но. Тобто в цих словах ми бачимо під-
твердження того принципу, про який 
говорили вище. І друга важлива думка: 
сіяти словом в дітях добре потрібно за 
будь-якої можливості, будь-якого часу, 
в будь-якому місці. Найкраще, коли це 
будуть вічні слова Святої Книги, ду-
ховні повчання з життя Ісуса Христа. 

Нехай герої Біблії стануть героями ваших 
дітей на противагу героям бойовиків чи 
комп’ютерних ігор. Ось ці посіви доречні 
з найперших хвилин життя.

Розкажіть їм про радість перемог ду-
ховних людей, про силу Божу й свободу від 
ідолів. Зробіть Давида, Якова, Йосипа їх дру-
зями. Це краще, ніж Бетмен чи юний чаклун 
з якимось Гендальфом.

Кому від цього добре?
Звичайно, батькам, але насамперед са-

мим дітям. І вони обов’язково свого часу 
скажуть «спасибі»! І принесуть букет квітів 
на знак вдячності! Або торт... Але це неваж-
ливо. Важливо, що вони будуть вас любити 
й цінувати, і прикрасять вашу старість гар-
ною поведінкою та вдячністю!

Олена Фот

Я фермер, який має 95 гектарів зем-
лі. Спеціалізуюся на вирощуванні 
овочів та зернових культур.

Цього року Бог послав нам із колегою 
щедрий урожай збіжжя озимої пшениці 
німецького сорту «Матрікс». Вона добре 
розкущилася, сформувала чимало вагових 
колосків, наповнених добірними зернами. 
Одним словом, урожай мав бути гарним. Ми 
очікували більш ніж 80 ц/га. 

Але, як кажуть у народі, «не той урожай, 
що в полі, а той, що в коморі». Сталося, як у бі-
блійній історії про сон фараона (Книга Буття, 
41:5-7): «Сім колосків худих, тонких, спалених 
східним вітром… проковтнули сім колосків 
добрих…» Причому, в нашому випадку, не 
за сім років, а за два тижні. Саме протягом 
цього часу не вщухали дощі та зливи, які за-
важали зібрати пшеницю. 

Опісля дощів на поле було сумно диви-
тись: земля встелена зерном, що повисипа-
лося з колосу. Однак за цим горем йшло інше 
— зерно проростало та чорніло.

Однак попри всі негаразди озимий лан 
уродив по 75 ц/га збіжжя. Але з’явилася нова 
проблема — куди подіти зерно, яке втрати-
ло класність? Ніхто не хотів його купувати. 

Пережите нагадало ще одного біблійно-
го персонажа, у якого також щедро вродила 
нива, але він отримав негативну характе-
ристику від Бога: «Нерозумний!»

«…В одного багача гойно нива вроди-
ла була. І міркував він про себе й казав: «Що 

робити, що не маю куди зібрати плодів 
своїх?» І сказав: «Оце я зроблю: порозва-
люю клуні свої  і просторніші поставлю, 
і позбираю туди пашню всю та свій до-
статок. І скажу я душі своїй: «Душе, маєш 
багато добра, на багато років складено-
го. Спочивай, їж та пий, і веселися!» Бог же 
до нього прорік: «Нерозумний, ночі цієї ось 
душу твою зажадають від тебе, і кому 
позостанеться те, що ти був нагото-
вив?» (Євангеліє від Луки, 12:16-20)

Що ж зробило нерозумним багатого 
фермера?

1. «І міркував він про себе…» —  
«фінансовий аутизм» (аутизм - хворобливий 
стан психіки, зануреність людини в себе, 
прагнення уникнути контактів із оточую-
чим світом).

Схоже, що цей фермер не мав друзів, 
колег, партнерів, з якими міг би порадитися. 
Гроші зробили його самотнім, замкнутим. 
Він давно перестав будь-кому довіряти, крім 
себе. Але власний розум, у даному випадку, 
дав хибний напрямок самовпевненості: «Ти 
можеш! Ти кращий! Ніхто такі врожаї, як ти, 
не збирає! Розширюйся! Багатій! Твоє життя 
забезпечене на довгі роки!»

Яка фатальна самовпевненість! «Замість 
того, щоб вам говорити: «Як схоче Господь та 
будемо живі, то зробимо це або те». А тепер 
ви хвалитеся в своїх гордощах. Лиха всяка 
подібна хвальба!» (Соборне послання св. 
апостола Якова, 4:15-16.)

2. «Що робити?» —  розгубленість у 
прийнятті доленосних рішень. 

Коли збираєш великий урожай, є небез-
пека прийняти неправильне рішення. Багач 
вирішив, що це фортуна, іншого такого шан-
су не буде. «Порозвалюю клуні свої  і простор-
ніші поставлю, і позбираю туди пашню всю 
та свій достаток» (Євангеліє від Луки, 12:18). 

Він вже мислить не тільки категоріями 
зібраного врожаю, а й купленого на ці гроші 
добра. Однак приклад біблійного багача на-
вчає нас, перш за все, дякувати Богові, про-
сити мудрості й керівництва у подальшому 
поводженні з коштами і обов’язково не забу-
ти про ближнього з його потребами.

3. «Душе, маєш багато добра, на 
багато років складеного…» —  орієнтація 
лише на себе. Багач не звик бачити потреби 
оточуючих людей. Його улюблені слова: мій, 
моє, мого, мені.

Розповідають, що за часів відомого єван-
гельського проповідника 18-го століття 
Джона Уеслі був один старий скнара, який, 
коли почув перший пункт проповіді Уеслі 
—  «Отримайте все можливе!», дуже заціка-
вився. «Здається, цей проповідник знає толк 
у житті!» - пробуркотів він знайомому, що 
сидів поруч.

Почувши викладення другого пункту — 
«Економте все можливе!», відчув неймовір-
не захоплення. Він потирав долоні й радісно 
говорив: «Давно я не чув такої доброї про-
повіді в церкві!»

Та коли Уеслі перейшов до третього 
пункту —  «Віддайте все можливе!», не ви-
тримав і закричав: «Таку чудову проповідь 
зіпсував!»

Навчитися віддавати може лише той, хто 
зрозумів особистість Господа Ісуса Христа, 
оскільки саме Він віддав Самого Себе в жер-
тву за наші гріхи.

 А щодо пшениці, яка проросла і почор-
ніла, Бог потурбувався і тут.  Друзі-колеги 
перейнялись нашими проблемами і доз-
волили на своєму току перевіяти зерно,

ЩАСЛИВІ ЖНИВА

Ти сіяв кріп, а бачиш: сходить морква,
Цибулю сіяв, а росте буряк...
Який смачний! І морква дуже добра.
Ти скажеш: "Ні, не може статись так!

Насіння сію, і по цьому ж роду
Я плід зберу, коли прийде пора.
Не зможу обманути я природу.
Природа — не якась дитяча гра."

Ми можемо у полі, на городі
Закон відчути сіяння і жнив,
Та діє він не тільки у природі
Йому в житті завжди підвладні ми.

Ненависть сіяв — не чекай любові.
Лукавство сіяв — то пожнеш обман.
Недобре діло і погане слово
Повернеться тобі ж... Чи ти не знав?

Як сієш зло, то не чекай добра ти,
Й не ображайсь на Бога у біді.
Не звик давати, а завжди лиш брати? —
То жадібним кого назвеш тоді?

Утішив словом, ділом при потребі,
Чи ближньому ще гіршого бажав?
Чому ж чекаєш співчуття до себе?
Можливо, що посіяв, те й пожав...

Закон Небесний оціни по правді,
Щоб не хилилась скрушно голова.
Сій лиш добро — і будуть ближні раді, —
Щасливими зроби свої жнива!

                      Н. Замкова-Ферфелуца

ПОЧАТОК СІВБИ... Коли?
Коли потрібно починати сіяти в серці дитини насіння правди, подя-

ки, покори батькам, поваги до старших, працьовитості? Всього того, 
без чого людині й оточуючим її важко радіти життю? Сіяти, щоби по-
тім пожинати плоди цих чеснот у той час, коли син або дочка охоче й 

добровільно буде намагатися робити добро й не чинити лихе!

очистити і покласти на зберігання в надії, 
що знайдуться покупці хоча б на фураж. 

Поки верстався номер газети, подзво-
нив чоловік і погодився купити пшеницю 
за хорошою ціною.

М. К.
ЩО РОБИТИ?

Роздуми небагатого фермера 
про багатий урожай на полі
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Н айкраще в світі відчуття, 
дане Богом — материнство. 
Кожна жінка, народивши 

дитя, відчуває незрівнянне щастя. І тому об-
раз матері так яскраво оспіваний в україн-
ських народних піснях.

Так було і в мене. Коли народився син 
Богдан, моє серце було переповнене ра-
дістю і щастям. Але невдовзі все змінило-
ся на смуток.

Я інвалід на ноги. Спостерігаючи за роз-
витком сина, помітила, що він народився 
також із хворими ногами. І тоді наді мною 

нависла чорна завіса розпачу. Я не поміча-
ла нікого й нічого. Відчай, журба, сльози не-
стерпним болем стискали душу. «Бо страх, 
що його я жахався, - до мене прибув, і чого я 
боявся — прийшло те мені… Не знав я спо-
кою і не був втихомирений, і я не відпочив, 
- та нещастя прийшло!»… (Йова 3:25-26) - 
відлунювало в моєму серце.

Не знаю, чим би це все скінчилося, якби 
не Слово Боже. Біблія змінила мої невеселі 
погляди на життя, відкрила очі. Адже біль-
шість з нас бореться за матеріальні блага. 
Хочеться мати якнайбільше: добротний 
будинок, автомобіль, багатий одяг, смачну 
й калорійну їжу та інше. Але така мета за-
водить у побутове рабство, бо забувається 
найголовніше — духовність, яка робить 
здатними співчувати іншим, бути милосерд-
ними, безкорисно любити.

Тепер моєю метою стало життя для Бога. 
Навчаючи цьому Богдана, помітила успіх. 
Мій маленький хлопчик прислухався до 
всього, і я зрозуміла, що не така вже й біда, 
якщо людина народжується фізично слаб-
кою, головне, щоб була стійка у вірі, шукала 
свого Творця та добра іншим.

Пригадую такий випадок. 9 травня 1996 

року. Ясний сонячний день. Інвалідна ко-
ляска легко рухалася по асфальту в бік місь-
кого базару. Мій п’ятирічний Богдан, приту-
лившись, сидів у мене на руках і милувався 
загадковістю весняної природи.

—  Мамо, подивись на небо: хмаринки, 
наче коники, - промовив він, посміхаючись.

Придбавши необхідне на ринку, ми по-
прямували до виходу.

—  Мамо, подивись, який великий 
апельсин випав у дяді з коробки. Давай 
піднімемо! - запропонував Богдан, помі-
тивши апельсин, який котився прямо до 
нашої коляски.

—  Синочку, ти пам’ятаєш, як нас навчає 
Господь? - запитала я.

—  Апельсин не наш, його треба повер-
нути дяді, - відповів Богдан.

—  Так. Якщо дядя щедрий, він обов’яз-
ково пригостить тебе ним, - заспокоїла я 
сина.

— Візьміть, він випав із вашої коробки, 
- звернувся хлопчик до продавця, віддаючи 
апельсин.

Велика засмагла чоловіча рука потяг-
нулася й байдуже кинула його до коробки. 
А ображені карі оченята дивилися на мене 

розгублено.
—  Нічого, синку, Господь бачить твою 

чесність і нагородить за це, - з вірою про-
мовила я.

Залишивши ринок, інвалідна коляска 
виїхала на центральну дорогу.

—  Наташа, Наташа, їдьте сюди, - долетів 
до нас голос заступника голови райдержад-
міністрації Маслака Миколи Михайловича, 
який стояв біля будинку адміністрації.

—  Сьогодні свято, ми вручали подарун-
ки інвалідам Другої світової війни й один 
залишився. Тому вирішили дати його вам. 
Зачекайте, я зараз принесу, — промовив 
він, прямуючи до дверей.

Через кілька хвилин він з’явився з ве-
ликим целофановим пакетом, в якому ви-
блискували гарні апельсини й дві плитки 
шоколаду. Микола Михайлович простягнув 
подарунок Богдану. В оченятах малого зася-
яла радість.

—  Мамо, це Бог побачив, що я 
по-справедливому вчинив, і через цього 
дядю дав мені так багато апельсинів! А ще 
й шоколад, —  ділився своїми враження-
ми щасливий хлопчик.

—  Так, синочку, Господь завжди наго-
роджує за чесність, - відповіла я сину, зди-
вована цим випадком не менше за нього.

Наталя Михайленко, 
смт. Недригайлів Сумської обл.

Н а виході з аптеки побачила 
свого шестирічного сина, 
який відчиняв двері ста-

ренькій бабусі, підтримуючи її під руку. До 
мене долетіли її слова: «Хай Бог благосло-
вить тебе, синку! Дасть здоров’я й мудрості 
в житті!» У Михайликових очах я помітила 
турботу й радість. Мабуть, були до вподоби 
її слова.

Ця подія наштовхнула мене на спогади. 
«Хай Бог благословить тебе! Доброї тобі долі, 
дитино! Нехай щастить у житті! Я буду за тебе 
молитися!..» — слова з далекого дитинства, 
теплом зігріли серце. Тому синочка, що стояв 
поруч, вдоволено посміхаючись, почала ба-
чити через тонку плівку. Тож довелося швид-
ко-швидко закліпати очима.

— Мамо, що з тобою? Ти плачеш? —по-
чувся голосок Михайлика.

— Знаєш, синку, колись, багато років 

тому, ідучи зі школи, я зустріла стареньку 
хвору жінку, що через силу несла важку сум-
ку. У неї були перебинтовані ноги, тому пе-
ресувалася дуже повільно. Я побачила її на 
зупинці та згадала мамині слова, а також те, 
що ми вчили в недільній школі: «Надійся на 
Господа і чини добро, живи на землі і збері-
гай істину...» Ці золоті повчання були записа-
ні в 36 псалмі, третьому вірші.

Я насмілилася підійти, спитала, чи можу 
допомогти, взяла з рук бабусі сумку, і ми по-
вільно пішли до її будинку. Дорогою розмов-
ляли. Вона розповіла про своє важке життя 
і старечі печалі. «Здається, і ноги вже не так 
болять»,— промовила тоді на прощання. А 
на останку благословила мене такими сло-
вами: «Бажаю тобі, донечко, зустріти хоро-
шого чоловіка й жити з ним у любові та зла-
годі довго і щасливо!»

Пам’ятаю, що прийшла додому з по-

смішкою на обличчі й розповіла мамі про 
несподіване знайомство. Ще тоді подумала: 
скільки треба сказати людині теплих слів, 
щоб зігріти її душу, й зробити добрих справ, 
щоб полегшити чийсь біль або розділити 
важкий тягар самотності? Мені було приєм-
но, і вірилось, що так воно й буде в житті, як 
бабуся побажала.

Минали роки. Господь подарував мені 
любов, щастя і сім’ю. До речі, коли ми з твоїм 
татом пригадували минуле, то він розповів 
схожу історію зі свого життя. Ми дивились 
один на одного і, дивуючись, посміхалися...
Тому я щаслива сьогодні, що і тобі, Михай-
лику, немічна бабуся побажала добра. Про-
довжуй і надалі так чинити в житті, щоб люди 
тебе благословляли!

Думаю, що й вам, дорогий читачу, бажали 
доброго ті, кому ви щиро допомагали. І якщо 
замислитися, то те, що ми бачимо у своїх ді-
тях, і є плід тих справ, які ми посіяли, можли-
во, ще в далекому сонячному дитинстві...

Яна Квітнева

Нагорода за чесність

Робімо добро — пожнемо його!

С ередина літа. Вже за полудень, 
та спека не вщухає, а навпаки, 
стає ще відчутнішою, бо нагріта 

за день земля починає віддавати тепло. 
Для бажаної прохолоди треба, щоб сон-
це спустилося нижче, і тоді промінчики 
стануть лагіднішими та не пектимуть.

Прямую до своїх грядок. Як тут мої огі-
рочки? На жаль, їхнє листя безсило пови-
сло на огудинні, відкриваючи ясно-жовті 
квіточки, безліч яких уже поспадало, так 
і не давши зав’язі. Пустоцвіти! Знаходжу 
декілька темних шершавих плодів, дбай-
ливо вкладаю їх на дно кошика. Невже 
це все? Розмірковую на ходу, несучи 
свої скромні здобутки. Для успіху треба 
було, по-перше, придбати добре насіння, 
по-друге, вчасно поливати та доглядати 
за посадженим.

Не у всіх є дачна ділянка чи город, 
небагато серед нас фермерів, але кожна 
людина, бажає того чи ні, щодня здійс-
нює свій духовний посів і відповідно до 
цього пожинає. «Як це може бути?» — за-
питаєте ви.

Наприклад, сказали добре слово, до-
помогли комусь, втішили — і в людини 
проясніло лице, засяяла посмішка. Це 
добрий посів, ми бачимо відразу його 

результат. А виявите роздратування, нав-
мисне скажете ущипливі, злі слова — і 
вона засмутиться чи образиться, або ще 
гірше — надовго впаде духом, не маючи 
сили вибачити.

Моє життя без Бога було тим пусто-

цвітом. Довгий 
час я жила, не 
замислюючись, 
що засіваю та які 
будуть жнива. 
Намагалась ста-
ти інтелігентною, 
обізнаною люди-
ною. З дитинства 
багато читала, 
просто-таки «по-
глинала» книги. 
З прочитаного 
склався прива-
бливий узагаль-
нений ідеал, 
який намагалась 
наслідувати. Од-
нак, попри всі 
зусилля бути 
«правильною», 
звідкись прихо-
дили небажані 

якості: грубість, жорстокість, навіть не-
нависть.

У моєму житті сталось перше велике 
горе — померла мама. Тільки тоді зро-
зуміла, що часто була несправедливою 
до неї. Совість засуджувала повсякчас, 

спокій був втрачений. З’явилось чітке 
усвідомлення, що простити гріхи може 
тільки Бог.

Тоді я вперше відкрила Біблію. Вия-
вилось, що це особлива книга, не схожа 
на попередні. Якби всі раніше прочитані 
мною томи покласти на ваги, вони не пе-
реважили б цієї чудової книги, бо літера-
тура розповідала про життя з його при-
надами й пристрастями, яке врешті-решт 
закінчувалося смертю й забуттям. А Свя-
те Писання вчило, як жити, щоб потім 
потрапити на небо, в Божу присутність. 
Ось де справжній, непідробний ідеал, а 
не фальшивка в яскравій обгортці. Зара-
ди цього варто було все змінити в житті.

З Біблії я дізналась, що Бог неодмінно 
простить гріхи, якщо звернутися до Ньо-
го  в щирій молитві. Саме цього давно 
прагнула моя зморена душа!

Після покаяння відчула себе вільною 
від тягаря провин. Ніяка теорія не дала б 
того, що подарував Христос у ту мить!

Моє життя наповнилось новим зміс-
том. Вже не пустоцвіти, а повноцінні пло-
ди приносить вдячна душа, навіки про-
світлена Богом.

Ольга Фесенюк 

Пустоцвіти
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В ід створення першої людини 
до наших днів минуло близь-
ко шести тисячоліть. За цей 

період зародились численні народи, які 
розвивалися, набували могутності, боро-
лися і досягали жаданої мети — першості 
у світі. В цій круговерті були сформовані 
навіть держави-імперії, які домоглися сві-
тового лідерства.

На перший погляд ці процеси можуть 
здатися хаотичними. Дійсно: кожна нова 
імперія була самобутньою і відрізнялася 
від попередніх. Однак при уважному до-
слідженні виявляється спільна закономір-
ність: всі вони, навіть якщо і проіснували 
довго, були зруйновані!

Тепер спробуємо відповісти на виника-
ючі питання: хто їх знищив і з якої причини 
це сталось? Для цього ми не будемо вико-
ристовувати філософські пошуки й теорії, а 
звернемося за роз'ясненням до Біблії й до-
стовірних ілюстрацій, які зберегла нам істо-
рія. Тут знайдемо дуже багатий матеріал, з 
якого візьмемо досвід лише двох стародав-
ніх народів: хетів й ассирійців.

Царство хетів
До дев'ятнадцятого століття, яке стало 

періодом великих археологічних відкрит-
тів, Біблія була єдиною Книгою, яка свідчи-
ла про народи, країни і цивілізації. В той час 
вчені сміялися над цим, називаючи біблій-
ними казками. І хети були саме тими, про 
кого свідчило Святе Письмо, а вчені їхнє 
існування заперечували.

Родоначальником хетів вважався Хет, 
син Ханаана, онук Хама і правнук Ноя (Бут-
тя, 10:15). Найдавніша історія цього народу 
оповита невідомістю. Ясно лише те, що в 
20-18 століттях до н. е. вони не мали єди-
ної держави і являли собою конфедерацію 
племен, нерідко ворогуючих одне з од-
ним. Головними містами були Куссар, Цал-
па і Неса. Такий стан речей тривав до того 
часу, поки правитель Куссара Аніттой не 
почав проводити загарбницьку політику, 
в результаті якої підкорив своїй владі інші 
хетські міста, зробивши одне з них, Несу, 
столицею нової держави.

Наступники Анітоя — Лабарна і Мур-
сила, продовжили його починання. При 
останньому хети вчинили блискучі походи 

проти Гіксосів — правителів Єгипту, погра-
бувавши їхнє головне місто Халпу.

Після смерті чергового правителя Теле-
пину, країна увійшла в період смути, з якої 
вийшла лише при Суппілуліумі, одному з 
прославлених царів давнини. Вступивши 
на трон, новий володар навів лад у країні й 
через кілька років почав нові завоювання, 
які перетворили державу хетів в імперію. 
Під його ударами впала потужна країна 
тогочасного світу — Мітанні, яка стала про-
вінцією хетської імперії. Потім були розби-
ті сирійські та фінікійські царі, після чого 
кордони держави наблизились до Єгипту. 
Страх перед хетами виявився таким вели-
ким, що вдова Тутанхамона прислала до 
царя посольство, в якому пропонувала 
свою руку і трон Єгипту його сину.

Однак ця могутня імперія впала. А при-
чиною, або недобрим посівом, була релігія 
хетів, яка не відрізнялась від магії та чаклун-
ства. На численних табличках, знайдених 
археологами, зафіксовані буквально під-
ручники з ворожіння. Особливо практику-
валось гадання на нутрощах тварин. Боги в 
розумінні хетів, як і люди, потребували, щоб 
їх годували, напували, одягали, розважали 
танцями тощо.

Під час розкопок були знайдені дер-
жавні архіви хетів, що містять відомості про 
людські жертвоприношення. Причому дані 
про них задокументовані так, як щось само 
собою зрозуміле й необхідне. У релігії хетів 
були поширені різні аморальні ритуали, 
що супроводжують культові служіння бо-
гам, про життя яких вони судили за своїми 
вчинками, приписуючи останнім ті ж збо-
чення та жорстокості, що були властиві їм. 
Релігія хетів, подібно хробакові, підточува-
ла моральні підвалини народу, що зіграло 
далеко не останню роль у падінні цієї дер-
жави.

У 13 столітті до н. е. утворився союз «на-
родів моря», що складався з малоазійських 
племен, які мешкали на узбережжі Егей-
ського моря. Саме ця коаліція знищила ос-
таточно Хетську імперію разом з пам’яттю 

про неї більш ніж на 3000 років.
Навіть через 600 років після розгрому 

цієї імперії пророк Єзекіїль, викриваючи 
гріхи Ізраїлю, назвав їх «матір'ю хетів» (Єзе-
кіїля, 16: 3,45). Воістину велике було роз-
бещення цього народу, якщо через кілька 
століть збереглася серед людей пам'ять 
про його гріхи.

Порівняно недавні відкриття архео-
логами цивілізації хетів не тільки підтвер-
дили історичну правдивість Біблії, але й 
знову показали всім, що повне знищення 
й забуття стаються з тими, хто будує життя 
без Бога.

Ассирійська імперія
«І не слухайте Єзекії, коли він намовляє 

вас, говорячи: «Господь порятує нас!» Чи 
справді врятували боги тих народів, кожен 
свій край від руки ассирійського царя? Де 
боги Гамату та Арпаду? Де боги Сефарваїму, 
Гени та Івви? Чи врятували вони Самарію 
від моєї руки? Котрий з-поміж усіх богів цих 
країв урятував свій край від моєї руки, то 
невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї 
руки?» (4 Царів, 18: 32-35.)

Так гордо звертався через своїх послів 
до юдейського народу імператор Ассирії 
Санхерів. З людської точки зору він мав 
на це право. Бо був володарем могутньої 
держави, перед якою схилялися всі тодішні 
царі і народи, боячись навіть у думках пов-
стати проти неї. І тому гнів Санхеріва був 
украй великий, коли він дізнався, що цар 
Іудеї, сподіваючись на свого Бога, перестав 
служити йому.

Наступні події історії добре відомі: ас-
сирійське військо було знищене, а сам 
великий імператор, утікши до своєї сто-
лиці Ніневії, був убитий Адраммелехом і 
Шарецером. Але мало хто міг припустити, 
що мине небагато років і Ассирія переста-
не існувати. Однак світські історики, аж до 
середини XIX століття, будуть сміятися над 
Біблією, запевняючи всіх, що ніколи ніякої 
великої Ассирійської імперії не існувало. 
Мовляв, її просто вигадали стародавні іу-

деї, а описав пророк Наум. Але настане 
середина XIX століття — і всі здивуються, 
наскільки точно і повно підтвердилися ці 
свідчення.

Причина такої катастрофи не є таєм-
ницею сьогодні: знову той же недобрий 
посів... Після смерті Ашшурбаніпала і де-
кількох років смути на престол сходить 
Сіншаріушкун (Сарданапал). Ім'я цього 
правителя стало синонімом витонченої 
розпусти і розтління. Все життя цього 
монарха протікало в нескінченних диких 
оргіях, бенкетах і полюваннях. Незабаром 
він видає указ, в якому обіцяє величезну 
винагороду тому, хто вигадає для нього 
нову розвагу. Ассирійський двір на той 
час став другим Содомом. Але морально-
му розкладанню був підданий не тільки 
царський двір, а й населення країни. Цьо-
му сприяла релігія ассирійців, що містила 
більше 4000 богів, поклоніння кожному з 
яких супроводжувалося розпусними об-
рядами, які суперечили навіть природі 
людини. Проте все це виправдовувались 
витонченою філософією. У країні на той 
час вже не існувало понять про совість, 
мораль, законність. Головним вважалось 
те, що приносило задоволення і весело-
щі.

Звістка про падіння Ассирії була з ра-
дістю сприйнята сусідніми народами й 
особливо Іудеєю. Через невеликий про-
міжок часу ассирійці перестали існувати 
як нація та народ, а згодом і саме їх ім'я 
було забуте більш ніж на дві тисячі років.

Необхідно зазначити, що союзник Сар-
данапала єгипетський фараон Нехо, поєд-
навшись із наступником ассирійського 
царя — Ашшур-уббалітом, спробував від-
новити цю імперію, але поразка в 605 році 
під Кархемише завадила цьому.

Історія Ассирії є повчальним прикла-
дом для нас, жителів XXІ століття, бо нині 
світ перебуває в такому ж духовному за-
непаді, як і стародавня Ассирія чи цар-
ство хетів. Сьогодні ніхто не очікує друго-
го пришестя Христа, як і тоді не очікували 
швидкого суду. Тож зауважмо гіркий дос-
від тих держав і навернімось до Христа, 
покаявшись у своїх гріхах.

Історичні матеріали

Закон сіяння та жнив в історії народів світу
Протягом усієї історії людства вороги християнства сміялися 

над його послідовниками, називаючи їх затурканими і темними 
людьми. Але кожного разу насмішники були посоромлені історич-

ними і археологічними відкриттями.

Т амара проживала в Пе-
тербурзі, навчаючись на 
курсах іноземних мов. 

Була передреволюційна пора 1916 року. 
На літо вона приїжджала до друзів в село. 
Одного разу, прогулюючись полем, поба-
чила знайомого селянина. Привітавшись, 
він зняв шапку і зніяковіло заговорив:

— Пані, Ви знаєте мене багато років. Я 
маю до Вас велике прохання. Мені потріб-
но 25 рублів. Позичте в Ім’я Ісуса Христа, а я, 
коли тільки матиму можливість, поверну їх.

Тамара була далекою від Бога, проте 
позичила потрібну суму. Сталося так, що 
наступного літа не змогла поїхати в село. 
Нове правління закрило курси, і вона зов-
сім забула про цей борг.

Незабаром розпочались революційні 
безпорядки, насував голод. Міські жителі 
продавали свої цінності за продукти. Та-
мара теж голодувала і виміняла все, що 
можна було.

Одного разу вона, обезсилена і хвора, 
лежала в своєму ліжку й чекала голодної 
смерті. Раптом почула стукіт в двері. Хтось 
грюкав сильніше й сильніше. Зібравшись з 
силами, запитала:

— Хто там?!

— Тут проживає пані Іванова? Я при-
їхав із села, щоб повернути борг. Відчи-
ніть, будь ласка.

З великим зусиллям вона піднялась, 
щоб відчинити двері. Перед нею стояв зна-
йомий селянин. Знявши з плечей мішок, 
відкрив і почав викладати на стіл хліб, мас-
ло, сало, крупу і багато іншого.

— Я довго шукав Вас, і Бог допоміг! Ви 

виручили мене у важ-
кий час. А тепер Той, в 
Ім’я Якого Ви позичили 

мені гроші, допоміг 
мені вернути їх про-
дуктами.

Тамара плакала 
від радості і, вперше 
за багато років, дяку-
вала Богові за Його 
доброту. В її серці по-
селялась віра.

Продуктів якраз 
вистачило пережити 
голод, а потім вона 
отримала дозвіл вер-
нутися в Прибалтику, 
на свою батьківщину, 
де щасливо прожива-

ла, поки не прийшла війна.
Втративши роботу, Тамара знову опи-

нилася у великі скруті. Про це дізнався 
один чоловік, що раніше працював з нею, 
і вирішив допомогти. Поклав у конверт 
банковий білет і відправив їй поштою. 
Вона відповіла вдячним листом, благо-
словляючи Йменням Господа, і пообіцяла 
молитися за нього.

Незабаром хтось доніс на цього чолові-
ка німецькій поліції, що він нібито комуніст. 
Його арештували і вивели за місто, щоб 
розстріляти. Наказали копати яму, а в цей 
час солдати перевірили кишені. Неждано 
він почув поштовх в плече. Один із поліцей-
ських, посміхаючись, промовив:

— Ми знайшли листа від якоїсь жінки. 
Прочитавши, переконалися, що ти не мо-
жеш бути ворогом. Там написано, що вона 
буде молитися за тебе. Це не прийнято в 
комуністів.

З радістю він повертався в місто, про-
славляючи Бога, Який так дивовижно спас 
його життя. Добро, яке він посіяв раніше, 
дало плоди.

Щасливий той, хто сіє доброту,—
Вона завжди повернеться сторицею.
Запам’ятай цю істину просту,
Нехай посів цей буде гарним звичаєм.

Тому що джерело добра — Христос,
І ми для добрих діл у світі створені.
Хоч всюди зло, перемагай його
Не сваркою, не пихою — покорою.

Надія Шибких

Повернений борг
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Тексти цього видання містять імена Бога та цитати Святого Письма, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Що менi робити, 
щоб спастись?
Таке питання поставив один 

римський воїн, про що йдеться 
у Новому Завіті (Дії святих апо-
столів, 16: 30). Сталось це тоді, 
коли він побачив, що настав час 

міняти життя. 
Любий друже! Можливо, і в 

твоєму серці постали запитан-
ня, які хвилюють душу, і ти не 

знаєш, що робити.
Якщо хочеш справді бути з 

Богом тепер і у вічності, то по-
трібно стати  християнином, 

зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вчен-

ням Христа, з Його заповідями у 
Новому Завіті.

КРОК 2: визнай себе грішни-
ком, що заслуговує на справед-

ливе покарання.
КРОК 3: повір, що Христос по-

мер 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 мо-

литві 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 (бо-
гослужіння), чи є потреба звер-

нутися за духовною допомогою, 
то ви можете зателефонувати 
за зручним для вас регіональним 

телефоном:

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;

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;

Хмельницька обл. —
+38(068) 101-49-14, Сергій;

Черкаська обл. —
+38(098) 151-53-58,  Сергій;

Чернігівська обл. — 
+38(067) 121-00-32, Андрій.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Н а перший погляд, із розвитком індустрії та техно-
логій життя повинно б ставати значно щасливішим, 
аніж у наших попередників та, на жаль, це не так. 

Нерідко трапляються люди, які, маючи чималі кошти і все необхід-
не, все ж залишаються нещасними. «Не може бути?!» — здивується 
хтось. Утім, це правда.

Соціологи світового рівня давно дійшли висновку, що гро-
ші, а з ними і матеріальні блага, мало впливають на рівень за-
доволення життям.

До речі, таке формулювання: «рівень задоволення життям» 
є найбільш близьким до визначення терміну «щастя». Провівши 
численні соціологічні опитування, у яких пропонувалось дати 
відповідь всього на одне запитання: «Що для вас означає — бути 
щасливим?», американський психолог Абрахам Маслоу, після 
аналізу результатів, дійшов висновку, що існує п'ять необхідних 
потреб, у яких ми прагнемо задоволення:

1. Фізіологічні: голод, спрага, сон…
2. Безпека.
3. Спілкування і любов.
4. Повага.
5. Потреба самореалізації.

На його думку, п’ята потреба стоїть на першому місці. Він вва-
жав, що люди, які знайшли і втілили своє призначення, щасливі.

А ось що читаємо в Євангелії: «Для нас один Бог Отець, що з Ньо-
го походить усе, ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, що все 
сталося Ним, і ми Ним. Та не всі таке мають знання…»

Отож, коли будь-яка людина задається питанням: чому при-
святити своє життя, на що вона призначена і яку життєву мрію 
реалізувати, щоб, зрештою, мати те бажане всіма людьми відчуття 
глибокого сердечного задоволення, правильною буде прочитана 
відповідь: «ми ж ДЛЯ НЬОГО…» Створені для Бога! Тому ніщо, ніяк, 
жодним способом не зможе задовольнити нашу внутрішність! Не 
варто навіть пробувати. Бо вже посоромились ті, які шукали щастя 
в збагаченні, пригодах, комфорті, продовженні роду, в друзях, згро-

мадженні знань, у славі і бажанні зробити собі ім’я…
Ми створені для Нього! І тільки так можемо самореалізуватися. І 

лише така витрата енергії і часу принесе СПРАВЖНЄ щастя.

Стосовно правильної мети життя і його витрати виказу-
ють двоє психологів: Соня Любомирська і Кен Шелдон. Вони побу-
дували діаграму у вигляді кола, розділеного на три частини різних 
розмірів. На їхню думку, від цих частин і залежить те, наскільки 
ми щасливі. Першим і найбільшим чинником (50%) є правильна 
система цінностей до світосприйняття. Вони помітили, що 
такі люди відчувають себе щасливими навіть з дитинства, без 
залежності від того, що з ними відбувається. Другим чинником 
(40%), на їхню думку, є те, як ми самі будуємо життя: до чого праг-
немо, з ким спілкуємося, які заняття вибираємо і який ведемо спо-
сіб життя. Третім чинником (10%) називають вплив зовнішніх 
обставин, що включає місце, де ми живемо, рівень наших доходів, 
якість освіти, приналежність до певного соціального кола.

Тут принагідно згадати написаний дві тисячі років тому текст із 
Нового Заповіту: «Великий же зиск — то благочестя із задоволен-
ням… як маєм поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того» (1-е 
Тимофія, 6:6-8).

Життя з Богом допомагає бути задоволеним усім, а ті, котрі 
це відкидають, приречені журитись, тривожитись, перебувати 
у депресії.

В підсумку маємо два моменти які найбільше формують 
щастя людини: 1. світосприйняття (життєва позиція); 2. вибір 
правильних цілей, та їх досягнення у повсякденному житті.

Дайте собі відверту відповідь: чи задоволені тим, що робите 
саме зараз? Чи глибокі ті цілі, яких силкуєтесь досягнути? Чи робите 
це правильними методами?

Ось що на цей рахунок каже Бог у книзі Псалмів: «Блажен муж, 
що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі гріш-
них, і не сидить на сидінні злоріків; та в Законі Господнім його насо-
лода, і про Закон Його вдень та вночі він роздумує!»

Богдан Михалюк

Від чого залежить щастя людини?
Будь-якій людині зі здоровим глуздом хочеться мати відповідь на це питання. Його прагнули осягнути Сократ, 

Аристотель і Цицерон, воно було об'єктом роздумів Фоми Аквінського та Вольтера. Всі прагнули знайти ключ, 
щоб відімкнути двері, за якими знаходилась така бажана істина. І не зважаючи на те, що нас від них відділяє не 

одна сотня років, це питання продовжує залишатись важливим.

П ротягом липня цього року 
християни Львівської 
обл. Західноукраїнського 

об’єднання МРЦ ЄХБ провели черговий 
духовно-відпочинковий табір для дітей та 
підлітків. 

Організація літнього християнського 
дитячого дозвілля давно стала доброю 
традицією служіння Богові. Основна мета 
цього заходу — донести до юних сердець 
Біблійні знання та посіяти в їхні душі добрі 
зерна Божої істини.

Цьогорічний табір традиційно прохо-
див серед мальовничих гірських краєви-
дів Карпат і мав назву «Мої вітрила». Уся 
тематика була присвячена важливим бі-
блійним подіям, які трапились з пророком 

Йоною. Впродовж тижня діти та підлітки 
почергово опрацьовували тексти Священ-
ного Писання, досліджуючи життя цього 
пророка та вчились на власному прикладі 
бачити Божу благодать і мудрість у житті.

Головною думкою була Божа робота 
над людиною, яка приносить добрі плоди 
в житті.

Загалом табір відвідали більше 200 ді-
тей віком від 12 до 16 років. Жили в наме-
тах. День розпочинався із зарядки, потім 
була участь у тематичних бесідах, бого-
служіннях. Далі співанки, походи в гори, 
заняття в гуртках. Навіть вільний час про-
водили весело та змістовно.

Кожен день у таборі був приурочений 
окремій темі з «Книги пророка Йони». 

Діти в якості 
п а с а ж и р і в 
корабля, на 
якому плив 
пророк, до-
с л і д ж у в а л и 
через сторін-
ки Біблії, як 
він не послу-
хався Бога, 
зробив не-
правильний 
вибір - і його 
проковтнула 
велетенська 
риба. Юні до-
слідники не 

лише розглянули трагедію Йони, а й про-
аналізували власні вчинки, щоб навчити-
ся бачити себе з Божого погляду.

Не оминули також і тему покаяння. 
Перебуваючи у безвихідному становищі, 
Йона у щирій молитві звернувся до Бога та 
отримав спасіння. А потім пішов пропові-
дувати ніневітянам і врятував від загибелі 
ціле місто.

Щовечора біля ватри усі збирались 
в одну дружню християнську компанію, 
щоб розмірковувати над життям, поспіва-
ти, отримати від служителів відповіді на 
актуальні запитання.

Родзинкою дозвілля був християн-
ський магазин, в якому діти могли при-
дбати солодощі, шкільне приладдя, кан-
целярію та багато іншого. В якості грошей, 
за які можна було купити будь-яку річ, у 
магазині приймали свої табірні  «динарії». 
Для того, щоб заробити їх, необхідно було 
напам’ять вивчити та розказати «продав-
цеві» «золоті» вірші із Біблії. Ціни були не 
надто високими, тому наприкінці кожного 
заїзду магазин цілковито «спустошував-
ся», проте збагачував молоді уми дорого-
цінним Божим словом.

Дивлячись на те, з якою відданістю кож-
ного року віруючі Львівської обл. МРЦ ЄХБ 
ревнують в організації щорічного христи-
янського відпочинку для дітей, можна бути 
упевненим, що ця традиція продовжиться 
і в майбутньому. А Боже зерно, що було 
посіяне в дитячих серцях, згодом принесе 
добрі плоди і благословення.

Олександр Міхальцов, с. Славське, 
турбаза «Трембіта», Християнський 

табір «Мої вітрила», 2018 р.

Посієш звичку — пожнеш характер, 
посієш характер — пожнеш долю


