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

ДВА БЕРЕГИ

У чому доцільність 
життя людини?

Перш ніж дати відповідь, необхід-
но уточнити суть питання: «Про яке 
життя йде мова: загальнолюдське, іс-
торичне, біологічне, інтелектуальне, 
моральне або духовне?»

СТ. 3

НЕ УСІ... хочуть почути
Він просто стояв… бо не міг інакше. 

Адже ходити важко, та всидіти дома 
теж не міг. «Для чого ж тоді жити?» - пи-
тав себе у моменти муки, коли лежав 
місяцями нерухомий у ліжку в статусі 
інваліда першої групи.

СТ. 4

Хто такий Карл Маркс?
Факти про «отця комунізму», які ви-

світлюються, докорінно відрізняються 
від тієї інформації, яку доносили ра-
дянським громадянам протягом 70-ти 
років. І мало хто відав, що наслідками 
ідеології, яку проголосив Маркс...

СТ. 7

Ніколас Уінстон — 
батько 669 дітей

Про цей подвиг не дізнався б ніхто, 
якби майже через п’ятдесят років по 
тому дружина не знайшла на горищі 
записи та адреси єврейських дітей, які 
були вивезені в Англію...

СТ. 6

П ошуки сенсу життя. А хто сказав, що його потрібно 
знайти? Живуть же люди і без цього. Без віри, без 
моралі… але живуть. Між іншим, тварини теж не 
шукають сенсу. Шукають поживу, затишну нору й 

відповідну пару для продовження роду свого. А от сенс життя жодному 
із представників фауни не потрібен. А людям? Цим і відрізняємось.

Колись Дарвін подивився на мавпу, яка дуже нагадувала людину. 
Зовні, може, й схожа, а от внутрішніми потребами зовсім ні. Нагодуйте 
людину, поселіть у найкращому палаці, оточіть веселими друзями — 
здається, тільки радій щастю. Так ні: щось непокоїть душу, щось тисне 
у грудях, терзають розум питання: «Для чого я народився? Чого маю 
досягти в житті? Який залишу слід після смерті?»

Судячи зі всього, в переважної більшості Homo sapiens ці тривож-
ні «приступи» пошуку сенсу життя легко знімаються певною кількістю 
п’янкого напою чи запальних розваг. Однак буває, що й через хміль-
ну свідомість, марнотні клопоти і ліниву байдужість проб’ється голос: 
«Чому ти тут, людино, куди підеш завтра?»

А у Вас таке було? Чи знайоме настирне бажання осягнути, якщо 
не таємницю світобудови, то хоча б мету власного буття? Коли так, то 
не хвилюйтеся: з вами все гаразд, це не хвороба — це те, що робить 
вас людиною.

Такий внутрішній пошук свідчить, що є безсмертна душа, яку не на-
ситиш хлібом, і щось досі незнане нам, але таке приємне, таке жадане, 
таке необхідне.

Цей потяг до усвідомлення смислу життя настільки сильний, що те, 
незнане й жадане, мусить бути надзвичайно велике. Бо ж менше притя-
гується більшим. І душа людини, маленька краплина в океані Всесвіту, 
притягується великим Богом. Бо лише Він є Творцем і Смислом життя!

Вадим Яцюк

ДЛЯ ЧОГО Я ЖИВУ?

П р и т ч а  п р о  Д о б р о г о  С а м а р я н и н а
І підвівсь ось законник 

один, і сказав, Його випро-
бовуючи: "Учителю, що ро-

бити мені, щоб вічне життя осягнути?"
Він же йому відказав: "Що в Законі 

написано, як ти читаєш?"
А той відповів і сказав: "Люби Госпо-

да Бога свого всім серцем своїм, і всією 
душею своєю, і всією силою своєю, і 
всім своїм розумом, і свого ближнього, 
як самого себе."

Він же йому відказав: "Правильно 

ти відповів. Роби це, і будеш жити."
А той бажав сам себе виправда-

ти, та й сказав до Ісуса: "А хто то мій 
ближній?"

А Ісус відповів і промовив: "Один 
чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, 
і попався розбійникам, що обдерли 
його, і завдали йому рани, та й утекли, 
покинувши ледве живого його.

Проходив випадком тією дорогою 
священик один, побачив його, і про-
минув.

Так само й Левит надійшов на те 
місце, поглянув, і теж проминув.

Проходив же там якийсь самаря-
нин, та й натрапив на нього, і, побачив-
ши, змилосердився.

І він підійшов, і обв'язав йому рани, 
наливши оливи й вина. Потому його 
посадив на худобину власну, і приста-
вив його до гостиниці, та й клопотався 
про нього.

А другого дня, від'їжджавши, вий-
няв він два динарії, та й дав їх господа-

реві й проказав: Заопікуйся ним, а як 
більше що витратиш, заплачу тобі, як 
вернуся.

Котрий же з цих трьох на думку 
твою був ближній тому, хто попався 
розбійникам?"

А він відказав: "Той, хто вчинив 
йому милість." Ісус же сказав йому: 
"Іди, і роби так і ти!"

(Євангеліє від Луки 10:25-37)



ДВА БЕРЕГИ2

З а днів моєї юності в Петербурзі 
стався трагічний випадок. Сту-
дент технологічного інституту М. 

святкував день закінчення вищої 
школи. Яка це радість! Скільки 
наполегливої праці, безсонних 
ночей, хвилювання на іспитах, 
скільки нестатків і недоїдання кош-
тувала ця урочистість! Нарешті до-
сягнута мрія довгих років — він 
уже інженер з блискучою перспективою 
корисної і цікавої роботи у своїй Вітчизні. 
Сьогодні у нього свято. Студент попросив 
квартирну господарку поставити самовар, 
купити булок... Вона повертається через 
деякий час і… о, жах! Молодий чоловік ле-
жить на підлозі мертвий з простреленою 
скронею.

Згодом з'ясувалося, що він загинув від 
усвідомлення безглуздості буття. Протягом 
цілого ряду років його метою було отрима-
ти диплом інженера. І ось ціль досягнута, а 
що ж далі? А далі — порожнеча, розгубле-
ність. У нього була лише тимчасова мета, 
але без вічного сенсу, який ставив би перед 
волею нові, вищі завдання.

«Жах безцільності і безсилля» - ось 
страхіття, які смертельно вражають волю 
людини. Ця воістину глибока трагедія зна-
йома молоді, що повна сил і здоров'я, але 
не має віри в сенс і цінність життя. Для чого 
воно? О, дайте нам мету, яка була б здатна 
надихати! Тоді й жертвувати собою заради 
її досягнення було б радістю!

Чи є в людства сенс буття? Якщо є, то в 
чому він полягає? Стомлений порожнечею 
світського життя, Пушкін писав:

Дар порожній, випадковий, 
Нащо ти, життя, мені? 
Нащо доля у закови 
Узяла найкращі дні? 
В далині мети немає, 
Серце спить, в неробстві ум, 
Темну тугу навіває.
Поети і мислителі б'ються над загадкою, 

чи є у світовому процесі буття єдина думка, 
яка здатна народжувати велику волю? Сенс 
життя — це ідея вищої, незмінної цінності, 
яка стає завданням для нашої волі й пере-
творюється на ціль.

Слово «ціль» взято з мисливської мови. 
Не будь же подібний до звіробою, який ці-
литься в соснову шишку, приймаючи її за 
куріпку. Знайди ціль, яка варта патронів. 
Тим більше, коли зарядом служитиме енер-
гія всього життя, сила молодості, яка не 
повторюється. Ми народжуємося, щоб по-
мерти. І всі наші прагнення, праця, жертви 
завершуються кладовищем. Невже смерть 
є цією ціллю?

Які легковажні ті, хто закриває очі на 
гнітючу дійсність! Їх безтурботні веселощі 
нагадують «бенкет під час чуми» та боже-
вільний танець на краю прірви. Але, може, 
існує інший світ, в якому дійсно збувається 
наша мрія про прекрасну дійсність? Пошу-
каємо ж того, що було б гідне цього вели-
кого імені. Бо справді, душа прагне царства 
світла. І цей істинний сенс буття існує.

Який сенс життя міг би задо-
вольнити всіх нас?

Перш за все, він повинен бути підне-
сеним, прекрасним, здатним надихати, 
піднімати над усіма негараздами. Шу-
каючи істинний сенс, як би не промах-
нутися, не продешевити? За висловом 
французького письменника Віктора Гюго, 
«не сприймати сліди гусячих лапок на 
мокрому піску за зірки»! Пам'ятай, що ти 
- людина, у якої чоло повинне бути звер-
нене до вічності. По-грецьки «людина» 
- «антропосе»; це означає: істота, звер-
нена догори. Туди, до надзоряних висот.

Одного разу великий скульптор Міке-
ланджело потрапив у скрутне становище. 
Його правитель Петро Медичі доручив у 

день свого народження зліпити свою ста-
тую... зі снігу. Вона була зроблена, але в 
перший же теплий день розтанула під спе-

котними променями сонця. Ро-
бота генія пропала. Як шко-
да! Але так чинимо і ми, 
коли живемо тільки для 
цього світу, що минає: 
день у день, з року в 
рік «ліпимо статуї 
зі снігу», марно, 
«працюючи для 
вогню».

У Палестині 
я відвідав кому-
ну, яка сповідує 
матеріалістич-
ний світогляд, 
заперечуючи 
Бога і безсмертя, 
й запитав: «Яка 
мета вашої ро-
боти, якщо немає 
безсмертя? Адже 
тоді ви працюєте 
для кладовища». «О 
ні, ми трудимося для 
майбутнього покоління», 
- відповів мій співрозмов-
ник. «Але воно теж помре. 
І знову виходить, що все 
для кладовища. Це і є кі-

нець ваших праць, жертв і страждань. Чи 
варто жити заради цвинтарної програми?»

Невже нам утішатись лише тим, що, за 
словами Достоєвського, послужимо «гно-
єм для гармонії майбутніх поколінь»? Тому 
в даному випадку: «якщо немає безсмер-
тя, то все безглуздо».

Наш розум, совість, внутрішні почуття 
(інтуїція) підтверджують об’явлення Біблії 
про безсмертя й вічність. Вона каже нам: 
пам'ятай, що помреш (memento mori). І 
попереджає, що будеш жити (memento 
vivere) після смерті. І чи не викликають всі 
насолоди та задоволення цього світу вже 
тепер почуття пересичення, нудьги, втрати 
самого бажання жити (taedium vitae)? Гли-
боку трагедію душі людина часом затуляє 
посмішкою. Але колись пройде штучний 
дурман і настане велике пробудження, з 
переоцінкою. Що тоді?

У драмі Леоніда Андрєєва «Дні нашого 
життя» московські студенти вигукували: 
«Життя коротке, а горілки багато! Ходімо 
хитатися по бульвару, хлопці!» Але при-
йшла година пробудження. Наприкін-
ці драми студентка Оля, озираючись на 
розбите, легковажно проведене життя, 
вигукує: «Молодості, краси своєї шкода!» 
А головний герой, студент Глуховцев, опу-
стивши голову на стіл, беззвучно ридає...

У Москві, під час революції, я запиту-
вав її борців: «Навіщо живе людина?» «Щоб 
боротися!» - відповідали. «А навіщо боро-
тися?»  «Щоб жити!» Подібна відповідь на 
питання про сенс життя не може задоволь-
нити мислячої людини вже тому, що пред-
ставляє собою елементарну логічну помил-
ку, яка зветься «порочне коло».

Але є ті, які знайшли життя повне сенсу. 

Вони почали з того, що перестали шукати 
його в собі, в темному, безглуздому повсяк-
денні, бо це все одно, що шукати вогню у 

брилі льоду або світла в тем-
ному льосі. І вони знайшли 

Життя, осмислене та зміс-
товне, і пішли з Ним.

По-перше, СЕНС 
був уже спочатку, 
споконвіку, коли 
Бог творив небо і 
землю. Сліди цьо-
го Сенсу можна 
знайти всюди. 
Він і в кожній пі-
щинці, і в зірках 
далеких.

П о - д р у г е , 
цей Сенс, у Його 
з в е р ш е н о м у 
стані, прийшов 

у світ зла і гріха в 
особі Ісуса з Наза-

рета.
 По-третє, цей 

Сенс переміг владу 
темряви, гріха, смерті. 

Даремно стали б ми шу-
кати в Євангелії похорон-
них промов, коли-небудь 
виголошених Христом. 
Він — Сенс вічно сущий, 

живий, доступний усім, бо несе в Собі не 
тільки поклик до високої мети, а й силу жи-
вотворну і тепло зігріваюче, що милує, як 
промінь сонця.

Що це означає? Відповідь про-
ста: «Без Бога — без сенсу»
В Іваново-Вознесенську в роки анти-

релігійної пропаганди один юнак по-
кінчив життя самогубством, залишив-
ши записку: «Оскільки Бога немає, то 
жити не варто...»

Геніальний філософ Володимир Со-
ловйов сказав так: «Мета життя є обо-
ження людства через наближення до 
Христа». «Наситити безсмертну душу лю-
дини може не ідея про Бога, а Сам Бог, так 
само, як втамувати спрагу може не думка 
про воду, а лише сама вода. І як її треба 
пити, прийнявши в себе, так і Бога недо-
статньо мати в нашій свідомості, спогля-
данні, в мисленні. Треба дати Йому місце 
в серці, в нашій волі, в практичному осо-
бистому та суспільному житті».

 Отже, сенс є, і він здійсненний. 
Варто жити, працювати, будува-
ти, страждати. І якщо судилося, то 
страждати за те, що має сенс, а не за 
нісенітницю.

Як знайти сенс життя?
Приходить до мене одного разу сту-

дент. Обличчя сумне. «Я вирішив покін-
чити з собою», — заявляє він. «Це не-
погано, — кажу йому я. — Але питання 
в тому, як ви це зробите? Ніяке фізичне 
насильство не допоможе вам покінчити 
з вашим духом». Та є вірний шлях — це 
покінчити зі своїм маленьким «я», так, 

як учив Христос, покінчити з безглуздістю 
життя, до якого це «я» приводить.

Інша студентка, впавши у важку зневіру 
під тягарем «проклятих питань» і 
сумнівів, розповідала: «Нещодав-
но мені трапилося надати краплю 
милосердя стражденному, і це 
дало мені таке переживання, що 
40 питань раптом якось самі со-
бою вирішилися». Вона лише тро-

хи відмовилася від себе - і ось вже частково 
відкрилась таємниця Сенсу, чарівність світу 
іншого, вищого, світлого.

У Парижі багатий молодий чоловік, пе-
ресичений життям, вирішив покінчити з со-
бою. Увечері, коли спустилися сутінки, він 
попрямував до набережної річки з наміром 
кинутися у воду і тим припинити своє існу-
вання. Ось він знімає з себе піджак. Рука ви-
падково опустилась до кишені та намацала 
гаманець, повний грошей. У нього майнула 
думка — віддати їх якомусь біднякові. І він 
пішов вулицею. 

Заходить в якийсь двір, спускається у 
підвал. Відчиняються двері. Перед його 
очима картина жахливої скрути. Бліді, схуд-
лі діти вовтузяться на підлозі в лахмітті. 
Хвора мати з виснаженим лицем лежить 
на ліжку. Він дає їй всі свої гроші. Немов 
промінь цілющого світла вривається в тем-
ний підвал. Неземна радість засяяла в очах 
матері, задзвеніла заливистим сміхом ді-
тей. Ось і допомога прийшла! Будуть хліб і 
дрова! Це щастя перекинулось і на юнака. 
Вперше він збагнув таємницю неземного 
блаженства в тому, щоб інших робити 
щасливими! І він не пішов до річки топити 
тіло, але вирішив покінчити з собою, зі сво-
їм егоїстичним «я» в морі людського страж-
дання, щоб жити не для себе, а для інших, 
принижених і ображених.

* * *
Якщо є сенс в бутті, то присвятімо Йому 

кращу пору нашого життя, розпочнімо 
жити в Його світлі, поки воно перед нами!

У Москві, під час революції, я бачив в 
одному з журналів картину. Висока, статна 
дівчина йде через поле, намацуючи серед 
квітів дорогу довгою палицею. Вона сліпа. 
Перед нею зяє прірва... Під картиною на-
пис: «Рідна, не оступись!» Це заклик до всіх, 
хто стоїть на роздоріжжі, хто блукає, не зна-
ючи дороги. Христос говорить: «Я є шлях... 
ніхто не приходить до Отця, як тільки через 
Мене. Я — світло... іди за Мною».

ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Рідна, не оступись!

Життя — нелегка річ, 
Візьміть самі простежте:
Життя — це в темну ніч
Знайти вузеньку стежку
І сміло нею йти, 
Так звично, як додому
Ідеш з дороги ти, 
Забувши геть про втому.

Життя — це згусток мрій 
Бажань широка нива,
Це спів весняний мій, 
І сміх дітей щасливих.
Життя — важкий урок, 
В кінці його — екзамен.
Життя — це в вічність крок, 
Омріяну віками.

Життя — це неба синь, 
Це стигле в полі жито,
Життя — це Божий Син, 
Що нас навчив, як жити.
Тому чимдуж спіши: пізнай, 
Що щастя в Бозі,
І Він в твоїй душі 
Новий відкриє розділ.

А.М. Бабачук

Видатний християнський діяч, богослов, публіцист. Народився 
в 1884 році в селі Дермань Волинської губернії. Закінчив істори-

ко-філологічний факультет Санкт-Петербурзького університе-
ту, викладав етику в Самарському університеті. Під його редак-
цією вийшов новий переклад Біблії українською мовою. У 1923 р. 

заарештований в Одесі і висланий до Німеччини.
Помер у 1971 р. в Ізраїлі.

В. Ф. Марцинковський 
(1884-1971)



ДВА БЕРЕГИ 3РОЗДУМИ НАД ВАЖЛИВИМ

П ерш ніж дати відповідь, не-
обхідно уточнити суть питан-
ня: «Про яке життя йде мова: 

загальнолюдське, історичне, біологічне, 
інтелектуальне, моральне або духовне?» 
Іншими словами, сенс якого життя ми 
шукаємо? І тут треба добре подумати.
Нижче розглянемо кілька відповідей 
на поставлене питання. І не просто по-
знайомимося з ними, але спробуємо 
дати оцінку кожному окремо. Не ви-
ключено, що доведеться пройтись по 
всіх щаблях сенсу, щоб досягти найви-
щої його межі, який називаємо духов-
ним. Однак мета, що стоїть перед нами, 
варта таких зусиль. Отже, в добру путь.

Біологічне життя 
людини

Зазвичай люди вважають, що жи-
вуть заради своїх дітей та їхнього 
блага. В кінцевому ж підсумку, щоб не 
зник рід людський, чи фамільний або 
й просто рід.

Однак діти не завжди втішають нас 
своїм послухом, рідко оцінюють таку 
любов, і не виправдовують надій. І це 
позбавляє мотивації працювати далі. 
А як тільки виростають, ми раптом по-
чинаємо відчувати свою непотрібність. 
доли залишають — відчуваємо якусь 
гнітючу самотність.

Виходить, що вони не можуть за-
повнити внутрішню порожнечу зміс-
том, в ім'я якого варто жити, боротися 
й страждати.

Чому ж безглуздо існувати тільки 
біологічно? Тому що людина є унікаль-
ною особистістю, а весь біологічний 
рід схожий один на одного як дві краплі 
води — і тілом, і його функціями. Лише 
одна розбіжність — статева. Ось тут і 
зациклюються деякі в пошуку сенсу 
життя. Сексуальна сфера для більшості 
стає кумиром. Єдине, що їх дивує — це 
те, що навіть самий повноцінний інтим 
не приносить очікуваного задоволен-
ня. Про це знають всі ловеласи, сучасні 
донжуани, одним словом, блудники. 
До жінок сказане відноситься не мен-
шою мірою, оскільки вони налаштовані 
більше на пошук особистих відносин, 
ніж досягання високого змісту життя.

Соціально-матеріальне
 життя людини

Деякі вважають за краще бачити 
своє призначення в соціальній сфері. 
Який сенс боротися за біологічне існу-
вання, коли воно залежить від еконо-
мічного розвитку? Тобто, міркує біль-
шість, потрібно забезпечити спочатку 
гідне буття. І дуже швидко мова захо-
дить про те, що людина повинна жити 
красиво, а для цього необхідно багато 
працювати. Мало того, розмова йде 
про таку собі естетичну культуру, яку 
слід забезпечити економічно. І на цей 
гачок потрапляє більшість людей.

Однак у задоволенні суто економіч-
них потреб виникають деякі проблеми. 
На рівень високооплачуваної професії 
потрапляють далеко не всі. Але це не 
все — ті, хто досягнув високого еконо-
мічного рівня, ніяк не можуть усвідо-
мити, що ж їм ще не вистачає: «Начеб-
то забезпечений хорошою роботою, 
житлом, їжею, є «біологічні» дружина з 
дітьми, але чогось бракує…» І вони да-
леко не самотні в таких сумнівах.

Виявляється, щастя — а саме його 
найчастіше пов'язують із сенсом жит-
тя — не залежить від матеріального 
добробуту. За напруженою працею 
просто не вистачає часу жити. Ти по-
трапляєш до якоїсь круговерті, що 
мчить із шаленою швидкістю: плани, 
договори, партнери, «відкати», подат-
ки, кредити, цейтноти, стреси, пробки, 
лікарні. До того ж, вимушена обстави-
нами праця, яка не є вільним розвит-
ком своїх талантів, не приносить лю-
дині справжнього задоволення. А як 
тільки похитнеться здоров'я — ти вже 
не відповідаєш необхідним вимогам. 
Тепер праця для тебе стає не тільки не-
посильною, але й небажаною.

Тоді починаєш розуміти, що не в 
грошах щастя. І виникає потреба в мо-
ральному удосконаленні своїх рідних і 
близьких. Бо немає ніякого сенсу жити 
з тими, хто не поважає і зраджує.

Крім того, матеріальний інтерес 
хронічно не задовольняється, як у ві-
домій приказці: «скільки вовка не го-
дуй, все одно в ліс дивиться». І де ж 
вихід?

Моральне життя 
людини

Жити в злагоді з іншими — це своєрід-
не щастя для думаючої меншості людства. 
Здається, ось тепер особисте життя налаго-
диться, адже поводячись добре з іншими, 
отримуєш у відповідь те ж саме, а що ще 
треба? При хороших відносинах наповню-
ється змістом як праця, так і сім'я. Більшість 
тих, що знайшли в цьому сенс, задоволені, 
та не зовсім. Недостатньо бути в злагоді 
з іншими; потрібно ще навчитися жити в 
мирі з самим собою.

Що я маю на увазі? Справа в тому, що 
людина, не маючи особистого задово-
лення, не в змозі повноцінно жити для 
інших. Ось тут, виявляється, вся закови-
ка: самостійно впоратися зі своєю по-
рочною натурою зовсім не просто. Всі ми 
егоїсти «до мозку кісток», так що в цьому 
відношенні не можемо допомогти навіть 
собі. Іншими словами, найстрашнішим 
ворогом виявляється те моральне зло, 
що живе всередині нас.

Та найприкріше те, що коли почина-
ємо це розуміти, мораль раптом стає на-
шим обвинувачем, перетворюючи життя 
на земне пекло. Ми починаємо страждати 
від того, що не в змозі досягти того ідеалу, 
який здатний ощасливити. Серце пере-
повнене незрозумілою тугою за чимось 
піднесеним, шляхетним, гідним нашого 
існування, але досягти якого не в змозі. 
Тому фатальна безвихідь, яка чекає на-
прикінці земного життя, повністю позбав-
ляє сенсу існування.

Духовне життя людини
Тепер ми починаємо розуміти, що 

впоратися з самим собою може допомогти 
тільки Бог. Він здатний вирішити проблему 
незадоволеності життям. З Ним не буде са-
мотньо, оскільки може задовольнити най-
потаємніші наші бажання й потреби.

У мене одного разу відбулось це від-
криття. Я зрозумів, що довгий час метався 
по життю, марно шукаючи будь-який сенс 
у нім. І зустрічав людей таких як сам, що та-
кож не знали, куди себе подіти. Нас не за-
довольняли ні насолоди, ні праця, ні сім'я. 
І тільки Христос відкрив справжню сутність 
земного буття. Тому Він і названий у Біблії 
«Логосом», тобто «Сенсом» (Івана, 1: 1).

Висновок
Ми познайомилися з різними вида-

ми сенсу людського життя. Проаналізу-
вавши кожен із них, робимо висновок, 
що не маємо права залишатися на ниж-
чих його рівнях, бо кожен із них, крім 
останнього, позбавлений повноцінно-
го змісту з тієї причині, що всі ми смерт-
ні. А це ніяк не може задовольнити нас 
ні в особистому, ні в громадському, ні в 
біологічному плані. Бо позбавляє надії, 
оптимізму і впевненості в собі.

Продовжуючи біологічний рід, ми про-
понуємо смерті лише нову порцію жертв.

А соціальна праця, якою збагачуємо 
людство, залишає жебраками, тому що, 
коли прийде наш смертний час, нічого 
не візьмемо з собою в потойбічний світ.

Популяризуючи моральний розви-
ток, робимо невтішний висновок: самих 
себе не змінити. Потрібне звернення за 
допомогою до Бога, Який дає справжнє 
пізнання самих себе і свого покликання. 
Тільки в Ньому сила для того, щоб бути 
здатними відповідати цьому призначен-
ню. Тільки Він може задовольнити най-
більш глибокі запити особистості, з яких 
найголовнішою є потреба бути схожими 
на Нього в любові.

Геннадій Гололоб

Невже лише для того я живу,
Зайняти місце щоб, в свій час, 
На кладовищі?
Залишивши оселю та рідню,
З портрета тільки посміхатись 
Ближнім?

Невже з останнім подихом моїм
Закінчаться всі мрії й сподівання?
Тоді для чого жити взагалі,
Коли моє коротке існування?

Навіщо будувати дім міцний,
Садити сад, виховувати сина,
Якщо такий дочасний вік людський,
Мов цвіт трави або вчорашня днина?

Не можу я погодитись ніяк,
Що смерть — це крапка і кінець усьому.
Душею відчуваю — це не так,
А серце лине в небо, як додому!

Я твердо вірю Біблії святій
І, знаю, буду жити після смерті!
Ця Книга, як світильник у пітьмі,
Розвіює усяку темінь в серці!

Бо Сам Христос усім сказав про те,
Що після смерті буде воскресіння.
І слово це упевненість дає,
Що дух людини не зазнає тління.

Мій друже, а Христу чи віриш ти?
Це запитання обміркуй серйозно,
Не виявилось щоб життя пустим
Й не лити гірко після смерті сльози!

Олексій Кузьменко

У чому доцільність життя людини?
Кожна людина рано чи пізно ставить такі питання: «Для чого жити? Заради якої цілі боро-

тись і страждати? Чому себе присвятити, щоб потім не шкодувати?» Без відповіді на них наше 
існування втрачає колорит і являє собою безглузду марноту.

В же осінь. Знову осінь. Як 
листя встеляє землю, так 
зморшки вкрили Ваше спо-

кійне обличчя. Мов птахи, відлетіли Ваші 
літа у вирій-вічність. Дев'яносто літ… І хоч 
немає уже сил в струдженому тілі, зате го-
лос сповнений розважністю та ніжністю.

Бабусю Оксано! Чому я так захоплена 
життям Вашим? Як винятково довго Ви 
прожили і... пережили! Важке голодне 
дитинство... Юність теж несолодка: чого 
варте лише одне слово «війна». Втрати, 
втрати, втрати... Повоєнні труднощі... 
Страждання, біль, випробування... По-
ховала чоловіка, якого постійно згадує: 
«Красеню, хазяїне мій, золотий...», а за 
ним діток п'ятеро: «Любі мої, солодкі 
мої...» Однак проста хатина усміхається 
Вашою добротою. А впораний город 

доглянутий дбайливими руками. Оце все, 
що Ви придбали на своєму довгому віку. 
Ні. Не все. Найбільші та невмирущі скар-
би — то Ваша віра в Того, Хто дав спасіння 
від гріхів, надія на життя вічне, ваша не-
вдавана любов до Бога...

Так проникливо, як завжди, вслухову-
юсь у благодатні слова... Ті слова, що ви-
промінюють життєву мудрість і падають, 
як перлини, зі скарбниці Вашого серця, 
щоб мережити таку нелегку долю. Як хо-
четься так жити і так любити людей! І не 
осквернити свою душу нечистотою цього 
світу. Не стримуюсь, щоб вигукнути: «Ба-
бусю Оксано! Довге і важке життя Ви про-
жили!» І чую сповнений щирої лагідності 
та доброти голос: «Солоденька моя! Воно 
пройшло, як одна мить...»

Н. Замкова-Ферфелуца

Як одна мить

Невже...



ДВА БЕРЕГИ4 АКТУАЛЬНО

В ін просто стояв… бо 
не міг інакше. Адже 
ходити важко, та вси-

діти дома теж не міг. «Для чого ж 
тоді жити?» - питав себе у моменти 
муки, коли лежав місяцями нерухомий 
у ліжку в статусі інваліда першої групи. 
«Який сенс існування, коли не допома-
гати ближнім почути істину?..»

Ці питання привели його ось сюди, 
на найжвавіше перехрестя міста. З ко-
робочним картоном у руках, на якому 
маркерне чорне питання зупиняло пе-
рехожих і навіть автомобілі.

«Для чого я живу?» — такий простий 
і важливий напис, заставляв закипа-
ти мізки тих, хто читав його на сірому 
гофрокартоні дивака у блакитному 
шарфику.

Ось підходить молодий хіпстер схо-
жий на дівчину з вибритою головою і 
кількома яскраво рожевими пасмами:

— Слухай, чувак... це нащо, оце твій 
той... напис?

— А Ви маєте відповідь на це питання?..
І пішла жвава та непроста бесіда, 

яка за лічені хвилини зібрала у коло 
кілька чоловік. Дядько у тільняшці з си-
нім парашутом на руці, жінка з клунка-
ми товару, вчителька музичної школи...

А вчора зупинився великий джип і 

підійшов гладко виголений у тонесень-
ких окулярах з айфоном у білих руче-
нятах бізнесмен:

— Чуєш, мужик, уже місяць бачу 

тебе з цим питанням... Я з жінкою вже 
два рази посварився через нього... ска-
жи, а ти сам знаєш відповідь?

— Звичайно... Інакше б хіба при-

йшов сюди?
А за кілька годин з'явився дідусь 

із шахівницею, мабуть, повертався з 
парку:

— Ви знаєте, шановний, побачив 
Вас сьогодні... і не зміг грати як зазви-
чай, ось провалив кілька партій та ви-
рішив підійти. Просто я — кандидат 
філософських наук. Викладав... А що 
саме ви маєте на увазі під цим форму-
люванням?

…Скільки їх ще було... козаки-па-
трулі з кийками, які підсміювались у 
вуса; офіцер, здається підполковник, 
футболіст відомого клубу з дружиною 
й малям, два закінчених наркомани, 
монах, п’яненький завскладом, струнка 
білявка на Ауді, музикант і виснажений 
автослюсар...

Підходили всі: хто відверто, а хто 
приховано, з усмішкою та підступом, і 
чули вічне та правдиве: Христос є істи-
на, дорога і життя!

Сприймалось по-різному. А як може 
бути інакше? Не всі хочуть чути істину... 
НЕ ВСІ...

Тому й не знаходять правдивої від-
повіді на це важливе питання: «Для 
чого ти живеш?»

Андрій Миронюк

Н ещодавно довелося спо-
стерігати зворушливу 
подію. У центрі міста обі-

дньої пори на іншій стороні дороги, ме-
трів за двадцять від мене, перед 
пішохідним переходом стояла 
бабуся. Опираючись на палич-
ку, тримала пошарпаний пакет 
і розгублено дивилась на потік 
автомашин, які мчали повз неї. 
Здавалося, вона когось чекала. 
І тут я зрозумів: старенька хоче 
перейти дорогу.

Подумки одразу почав скла-
дати нехитрий план, як втілити 
це бажання у життя. Та... У цей 
момент перед самісіньким пі-
шохідним переходом зупинився 
новенький, як із салону, джип. 
Не пам'ятаю, якої марки, та те, 
що відбулося далі, зворушило 
до глибини душі. З нього сприт-
но вискочив молодий чоловік 
років тридцяти, підійшов до бабусі, взяв 
під руку і помалу, щоб та могла встигати, 
повів на іншу сторону дороги. Невдово-
лені водії то тут, то там сигналили, даючи 
зрозуміти, щоб той поквапився. Та він і не 
думав поспішати. Прямуючи на іншу сто-
рону дороги, щось говорив старенькій. 
Від тих слів вкрите зморшками лице про-
світліло. Бабуся вдячно всміхнулася.

Спостерігаючи за цим, я несподівано 

озирнувся і побачив мало не два десятка 
людей. Усі були в захваті від такого вчинку 
незнайомця. Рій думок крутився в голові. 
Та одна була яснішою за всі інші: «А я б так 
зміг? Вчинити по-людськи?». Саме тоді і 
зрозумів: щоб залишитись людиною, по-
трібно бути чуйним до чужих проблем.

Невдовзі, перечитуючи новини, натра-
пив на соціальний експеримент, прове-
дений журналістами одного каналу. Вони 
вирішили перевірити, скільки людяності 

є у городян до тих, що просять допомоги.
Ідучи вулицями великого міста, вони 

підходили до місць продажу фаст-фуду і 
просили людей поділитися з ними хоча 
б шматочком їжі. У 80 % зустрічали агре-
сивну реакцію з погрозами. Інші просто 
робили вигляд, що не помічають їх.

Невже теперішнє суспільство таке? 
Журналістам важко було у це повірити. 
Купивши величезну піцу, вони вирішили 
віддати чоловікові, який сидів на тротуа-

рі та просив милостиню. Зі сльозами на 
очах той прийняв запропоноване. Че-
рез кілька хвилин один із журналістів, 
переодягнувшись у лахміття, підійшов 

до нього і, жадібним поглядом 
дивлячись на їжу, попросив 
поділитися хоча б шматочком. 
Жебрак, який сам був голодний, 
з радістю й посмішкою на об-
личчі простягнув йому коробку. 
Подякувавши та скуштувавши 
трохи піци, журналіст встав, ви-
тягнув гаманець, дістав чималу 
суму грошей, простягнув йому і 
промовив: «Візьми: ти справжня 
людина». В цей момент знедоле-
ний заплакав. Бо після коротких 
пояснень все зрозумів.

Виявляється, щоб бути 
справжньою людиною і допома-
гати іншим, не потрібно володіти 
великими матеріальними блага-

ми, достатньо лише бути уваж-
ним до чужих проблем та брати участь у 
їх вирішенні.

Слово Боже каже так: «Тож усе, чого 
тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те 
саме чиніть їм і ви» (Євангеліє від Матвія, 
7: 12). Бажаючи допомогти людям, необ-
хідно постаратись зробити все як найкра-
ще, іншими словами — по-людськи.

Богдан Михалюк

Н асправді відповідь на це питання озву-
чити неважко. Та й знайти вірний наго-
лос, нехай і древнього грецького слова, з 

всесвітнім доступом і теперішніми можливостями Інтер-
нету — простіше простого. Мова ж зараз про те, як це 
стосується нас із вами особисто, незалежно від наголосу 
на перший чи другий склад.

У теперішній ситуації я намагатимусь поставити лише 
кілька питань, на які сподіваюсь, для себе особисто, от-
римати відповідь.

Тому уявіть немолодого, з сивою бородою і непро-
стим минулим співрозмовника, який прагне знайти від-
повіді й осмислити їх.

Чому мені, простому християнину, повинен бути 

важливим документ, виданий чи ні грецьким ченцем, 
нехай і найголовнішим у православному світі? Яку роль 
тут відіграють звичайні земні амбіції і любов до них у де-
яких релігійних колах?

Чи повинен політик будь-якого рангу вирішувати за 
мене чи мою громаду, у який бік вірити або яке спові-
дувати віровчення?

Наскільки важлива приналежність архітектурної 
споруди чи заголовок структури, яка тепер називає себе 
Церквою Господа Ісуса Христа? І як це впливає на прого-
лошені мною у таких будівлях молитви?

Чи повинні політики визначати будь-які питання сто-
совно моїх відносин з Всевишнім? А структури і численні 
організації з клерками — де і як мені вірити та молитись?

Наскільки особисто, у цій всій риториці й подіях, я 
справді захоплений питанням істини Христової й по-
божності? Чи відсутні політичні бажання комусь насо-
лити й помститися або відстояти якийсь звичний стан 
речей?

І, власне, наскільки мені в душі важливо в такій си-
туації відділити віру Господню від боротьби людської за 
гроші та владу, й мою участь чи пасивність у цих проти-
стояннях?

Зрештою, наскільки правильні відповіді на усі по-
ставлені питання допоможуть мені стати добрим хри-
стиянином, мати вірний сенс життя і зробити існування 
ближніх ліпшим?

Олекса Бурчак

НЕ УСІ... хочуть почути

Як правильно: «То‘мос» чи «Томо‘с»?

ЛЮДЯНІСТЬ — ЩО ЦЕ? 
І КОМУ ПОТРІБНО?
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22 серпня 2018 року місто Тульчин 
прощалося з дивовижною дівчиною, 
прекрасною християнкою, 32-річною 
Любою Кордонець. Юним полум'яним 
серцем вона всім дарувала свою любов 
та радість. І тому швидко згоріла, зібрав-
ши вічні скарби, які злодій не викраде, 
і міль не зіпсує... А вірніше сказати — 
швидше за інших досягла бажаної мети 
— щасливого переселення до Господа.

Хтось прагне вигідно влаштувати осо-
бисте життя, інший якнайвище піднятися 
по кар'єрних щаблях, дехто нажити ма-
єток, а у молодої християнки була інша, 
вища мета — послужити ближнім і цим 
догодити Отцю Небесному. Вона стала 
добрим прикладом для сучасної молоді!

Виросла Люба у великій родині. З 
дитинства відвідувала зібрання хри-
стиян, а в 16 років навернулася до Го-
спода і свідомо вибрала Ісуса Христа 
своїм ідеалом. Йому і присвятила своє 
життя. Де тільки бачила потребу — 
усюди прикладала душу і вмілі руки. 
Скорботних серцем підбадьорювала, 
усім надавала гостинність; займаючись 
із групою дітей, молилася за кожного 
з них. Завжди винахідлива, усміхнена, 
працювала самовіддано.

Величезну допомогу надавала ба-

гатодітним сім'ям своїх братів і сестер. 
Допомагала няньчити дітей, працювала 
на кухні, будівництві, городі, в саду і по 
господарству. Скрізь намагалася допо-
могти. І коли запросили попрацювати на 
місіонерському служінні в тундрі — не 
відмовилася.

Щорічно з 2011 до 2018 року їздила 
Люба до народів півночі й намагалася 
бути першою не там, де легше, а де по-
трібніше. Не боялася ніякої роботи в 
чумі, показувала приклад працьовитості, 
Божої любові та віри. Кожен день моли-
лася в тундрі на колінах у сильний мороз 

у глибокому снігу за спасіння тих, кому 
було посіяне слово Боже.

Господь допустив їй випробування. 
Несподівано для всіх вона дізналася 
про страшний діагноз — рак 4-го сту-
пеня. І останні три місяці життя про-
вела з молитвою і вдячністю на устах. 
В кінці днів, читаючи і слухаючи сло-
ва втіхи і підбадьорення, пісні, вірші, 
побажання, які приходили звідусюди, 
розчулювалася серцем, дякувала і ше-
потіла: «Шкода, друзі, що у мене немає 
сил сказати, як я вас всіх люблю!» І з 
добрим словом для друзів і близьких 
відійшла в Божі обійми.

На похоронному служінні були при-
сутні близько 400 осіб дорослих і дітей 
з різних місць. В їхніх серцях назавжди 
залишиться добра пам'ять про дівчину 
Любу Кордонець. З півночі були пере-
дані співчуття та вірші. Зараз пишеться 
книга про її життя.

За свідченням одного служителя, 
який теж працював на півночі й дбав 
про місіонерів, охарактеризувати жит-
тя Люби можна такою фразою: «Слу-
хала голос Божий і йшла за Його по-
кликом!». А як охарактеризують наше 
життя люди та Бог?

А. Б.

В житті кожної людини є 
свої, особливі моменти. От 
і у мене трапилося так, що 

я не народжувала. Хотілося мати повно-
цінну сім’ю, чути таке бажане для серця 
слово «мама». Утім різні поради й ліку-
вання не давали бажаної вагітності. І тоді 
безнадія змією заповзала в серце. Навіщо 
і для кого жити?

Знаю і добре розумію ті пари які прохо-
дять таким самим шляхом. Мокра подуш-
ка, червоні від сліз очі, безмовне страж-
дання, про яке соромно комусь сказати, 
незручність, коли інші збираються кудись 
із дітками, і болюче відчуття неповноцін-
ності. Дуже хотілось почути сміх і плач 
малечі, щоб підійшла донечка чи синочок, 
потягли за спідницю і сказали: «МАМА».

Але це все в минулому. Зараз я щасли-
ва мама, в якої є п’ятеро діточок. І не тіль-
ки я, але й мій чоловік радіє двома синоч-
ками і трьома донечками.

Як це сталося? Одного разу він мені за-

пропонував:
— Давай візьмемо когось із дитячо-

го будинку: там багато тих, які мріють 
про маму й тата; вони ж не винні, що їх 
покинули!

— Я хочу свою власну дитину! - відпо-
віла йому у розпачі.

Однак, коли проходила вулицями й 
бачила дітей, які просили милостиню, не 
могла залишатися байдужою: не тільки 
гроші, але й припасені гостинчики мала 
для знедолених.

Минув час і я сама сказала чоловікові:
— Давай з’їздимо в дитячий будинок, 

можливо, нам хтось сподобається і візь-
мемо дівчинку, або хлопчика.

Та все було не так, як уявляла. Папе-
рова тяганина, бюрократичні перешкоди, 
багато молитов… І ось та довгоочікувана 
мить, коли в мене на руках був милий ма-
лесенький хлопчик, якому на той час ви-
повнилося два роки і дев’ять місяців. Як 
можна не полюбити таку крихітку? При-

гортаючи сина, я знову плакала…
Незабаром Бог послав нам і донечку, 

якій виповнився лише рік. Почувши слово 
«мама», я відчувала себе найщасливішою 
людиною на землі. Тепер у нашому домі 
лунав дитячий сміх і радості не було меж. 
Ми раділи, що можемо ощасливити цих 
малят, які теж прагнули мати батьків і не 
бути покинутими та нещасними.

Пізніше ми з чоловіком усвідомили, 
що їм потрібні братик і сестричка, щоб 
було з ким гратися, і з надією на Бога зно-
ву перетнули поріг дитячого будинку. І ще 
одна донечка, якій було три з половиною 
роки, а потім і синочок (рік і три місяці) 
збагатили нашу сім’ю. Тепер усі бажання 
сповнилися: у нас були дітки і ми стали 
щасливими!

Однак Бог бачив іще одну крихітку, яка 
залишилася без мами. Зі своїх шести міся-
ців чотири лежала в лікарні. Це була се-
стричка меншого сина, від якої мама теж 
відмовилась. Коли ми про це дізналися, я 

сказала чоловікові:
— Не знаю, чи справлюся з ними 

всіма, та й ліжечка немає, але поїхали 
просто познайомимося, купимо все, 
що лікарі скажуть і будемо допомагати, 
чим зможемо…

Але коли зайшла в палату, де лежала 
ця маленька і безпомічна крихітка, біля 
якої нікого не було, вирішила взяти на 
руки. Тоді й зрозуміла — ЦЕ МОЯ ДО-
НЕЧКА!

Насправді не все було легко й просто: 
недоспані ночі, лікарні, виховання, пере-
живання… Але я ніколи не пожалкувала, 
що в мене є МОЇ діточки!

Зараз усі п’ятеро ходять до школи. 
Найстарший в 11-му, середущі — дівчат-
ка — у 9 і 7 класах. Наймолодші синочок і 
донечка (що названі на честь наших із чо-
ловіком батьків), ходять до 2-го класу.

Швидко сплинув час з усіма трудноща-
ми й радощами. Хочеться сказати всім: НЕ 
БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ до чужого горя.

Роблячи когось щасливим, самі стане-
те такими. Подивіться навколо: можливо, 
хтось потребує вашої допомоги?..

Н. С.

Ч астенько приходжу до ді-
тей погуляти з онуками. 
Вони мешкають у квар-

тирі, де раніше жив мій батько. Вже 
більше чотирьох років минуло, як він 
перейшов у вічність, а мене й досі пе-
рестрівають сусіди, щоб розповісти, як 
тато допомагав їм.

Мама померла набагато раніше, за-
лишивши його вдівцем. «Чи не самот-
ньо йому?» - часом питали мене. Хтось 

впав би у відчай і став тягарем для рід-
них. Але батько обрав інший шлях.

Ось і зараз у пам’яті спливають ок-
ремі епізоди його життя. Завжди, коли 
б я не приїхала, він був на своєму ро-
бочому місці. В коридорі невеликий 
стільчик, бо через хворобу й вік був 
дуже зігнутий, поруч скринька з інстру-
ментом, чоботарська лапа. А тато або 
ремонтує взуття, або ж із трьох полама-
них парасоль робить одну, щоб комусь 
подарувати. Він не чекав винагороди, 
а у свої 80 років працював і працював. 
Його руки, здавалось, ніколи не втом-
лювались.

Девізом його життя було: «Робімо 
добро всім!»

Мої діти, не чекаючи наказу, одразу 
бігли до дідуся підбити, підклеїти, під-
шити…

Якось тато дзвонить: «Оля (донька 
наших друзів) принесла чоботи — зла-

маний супінатор, та й замочка немає. 
Як добратися, щоб все розібрати і замі-
нити супінатор?»

В мене одразу готова порада: «Тату, 
скажи, що ти не можеш це зробити».

І у відповідь почула: «Ти що таке го-
вориш? А у чому ж дитині ходити?»

Минає декілька годин. Дзвонить: 
«Уявляєш? Помолився, подумав — і 
зробив!»

Навіть до маленької справи не при-
ступав без молитви. Думаю, тому його 
робота завжди була виконана старан-
но та якісно. Коли ж діло стосувалося 
платні, то тут були якісь свої, відомі 
тільки йому розцінки та знижки. Вдо-
вам та багатодітним намагався робити 
безкоштовно.

Останнє добре діло було зроблене 
приблизно за тиждень до смерті. Сусід-
ка принесла підклеїти капці. Тато вже 
задихався, однак не міг відмовити. І 

вночі, коли йому не спалося, взяв і від-
ремонтував їх.

Якось я запитала: «Тату, ти багато 
працюєш, дихаєш клеєм. Тобі подо-
бається твоя робота чи просто хочеш 
допомогти?» І у відповідь почула: «Зна-
єш, коли зроблю все добре і гарно, то 
отримую задоволення від того, що ко-
мусь допоміг...»

Колись, ще в юності, почула й за-
пам’ятала такий вислів: «Можна прожи-
ти і «100». Ситно і м’яко, й не жити. І не 
згадає ніхто, ніби й на світі не жив ти...»

Однак це не про мого тата!
«Як нам не вистачає Михайла Івано-

вича», — говорять сусіди і друзі.
«Як нам не вистачає дідуся», — ка-

жуть онуки.
«Як мені не вистачає батька», — ду-

маю я.
Зараз діти виросли, однак приклад 

тата не тільки викликає в серцях вдяч-
ність, а й спонукає і нас бути уважними 
до потреб оточуючих, робити добро...

Людмила Бутмерчук
(096)469-84-00

Згоріла заради інших

Девіз мого тата

Зараз я щаслива мама!!!
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П ро цей подвиг не дізнався 
б ніхто, якби майже через 
п’ятдесят років по тому 

дружина не знайшла на горищі записи та 
адреси єврейських дітей, які були вивезені 
в Англію із Чехословаччини перед Другою 
світовою війною.

Сер Ніколас Джордж Уінстон народився 
у сім’ї німецьких євреїв, які емігрували до 
Великобританії. Згодом прийняли християн-

ство та змінили прізвище із Вертхайм на Уін-
стон. У 30-ті роки минулого століття Ніколас 
працював на Лондонській фондовій біржі.

В грудні 1938 року 29-річний Уінстон 
зібрався у відпустку до Швейцарії. Але не-
сподівано зателефонував близький друг 
Мартін Блейк, який працював у Празі у Бри-
танському комітеті у справах біженців, та по-
просив негайно приїхати.

Величезні табори біженців із щойно за-
хопленої Гітлером частини Чехословаччини 
перебували в жахливих умовах у Празі. Піс-
ля «Кришталевої ночі» 1938 року німецькі 
євреї, серед яких була велика кількість дітей, 
втекли до Чехії. Оскільки Британський комі-
тет у справах біженців не займався ними, то 
врятувати їх не було можливості, і Ніколас 
Уінстон вирішив, що саме він має це зробити.

До його готельного номеру у Чехії стоя-
ли величезні черги батьків, які передавали 
інформацію про своїх дітей для вивезення 
з окупованої країни. Ніколас записував іме-
на та робив фото, складав списки і готував 
план вивезення приречених. А тим часом 

нацисти вже почали за ним стежити, тому 
Уінстону доводилось постійно давати хаба-
рі, щоб виграти ще трохи часу. Таким чином 
вдалось зареєструвати близько 900 дітей.

Ніколас відправився до Великобрита-
нії, де разом зі своєю матір’ю та кількома 
добровольцями назвався «Дитячим від-
ділом Британського комітету у справах 
біженців Чехословаччини». Від імені яко-
го знаходив прийомні сім’ї, розміщуючи 
оголошення у газетах, церквах, синагогах, 
та шукав кошти. Багато британських сімей 
були готові прийняти дітей до себе й жер-
твували гроші, проте цих коштів було не 
достатньо, тож Ніколас віддавав свої, про-
довжуючи працювати маклером.

Для кожної дитини потрібно було 
оформити візу, але британська влада не 
поспішала цього робити, тому документи 
довелось підробити. Неймовірними зусил-
лями було організовано вісім потягів. Пер-
ший із них вивіз двадцять дітей. Великий 
плач стояв на вокзалі, коли батьки провод-
жали їх без надії побачити колись знову...

Однак останньому, найчисельнішому 
трансферу, не вдалось виїхати, оскільки 1 
вересня 1939 року Гітлер напав на Польщу 
і всі кордони були закриті. Саме про цей 
поїзд Ніколас із болем згадував до самої 
смерті, оскільки жодної інформації про по-
дальшу долю тих дітей не вдалось знайти.

Загалом Уінстоном та його друзями 
було врятовано та передано у нові сім’ї 
669 єврейських дітей.

Після війни Ніколас нікому нічого 
не розказав, навіть своїй дружині, яка 
дізналась про його подвиг лише у 1988 
році, випадково знайшовши записи чо-
ловіка на горищі. Вона відправила ли-
сти за адресами, вказаними у записній 
книжці, і їй вдалось знайти 80 вивезених 
єврейських дітей, які до цього не здога-
дувались, хто саме їх визволив від неми-
нучої смерті.

Серед врятованих, які називають себе 
«дітьми Уінстона», є чимало відомих осіб. 
Хтось із них подарував йому каблучку, на 
якій викарбувані слова з Тори: «ТОЙ, ХТО 
РЯТУЄ ОДНЕ ЖИТТЯ, РЯТУЄ ВЕСЬ СВІТ». А 
сам Ніколас вважав, що ця справа є най-
кращим періодом його життя.

Ніколас Уінстон — батько 669 дітей 

А ньєза Ґондже Бояджіу наро-
дилась у Македонії 26 серпня 
1910 року.Вирішила присвя-

тити себе служінню Богу, і у 18 вступила до 
лав місіонерів. Переїхала до Індії, де навчала 
дітей у Калькутті. Саме там відчула своє вище 
покликання: «Піти з монастиря й допомагати 
бідним та знедоленим».

У перший рік свого служіння пережи-
вала велику матеріальну скруту, її долали 
сумніви, самотність та випробування. Од-
нак Тереза не здалася. А згодом заснува-
ла Доброчинні місії, завданням яких було 
«турбуватись про голодних, безпритуль-
них, скалічених, сліпих, прокажених - усіх, 

хто для суспільства небажаний».
Це стало початком утворення сиріт-

ських притулків, закладів догляду за 
хворими на СНІД й центрів допомоги 
літнім людям, жертвам повенів, епідемій 
та голоду.

Та на цьому Тереза не зупинилася: у 
1952 році в покинутому індуському храмі 
відкрила притулок для помираючих, де 
вони могли отримати допомогу та відій-
ти із цього світу оточені любов’ю та тур-

ботою. Далі був притулок для хворих на 
проказу та будинок для дітей із смітників, 
що дало поштовх для відкриття подібних 
закладів не лише в Індії, а й у всьому світі.

Що спонукало її на таку діяльність? 
Мотивом безкорисної багаторічної праці 
були слова Ісуса Христа: «Бо Я голодував, 
і ви нагодували Мене; знемагав від спра-
ги, і ви напоїли Мене...»

Ця дивовижна жінка не зрадила по-
клику свого серця і стала прикладом 

любові та самопожертви. Ось одне з її 
повчань: «Діліться з людьми найкращим, 
що у вас є... Тоді ви переконаєтесь, що це 
відбувається між вами і Богом...»

Мати Тереза — тендітна черниця, яку називали 
найвпливовішою жінкою світу

К ому не знайоме ім’я цього 
всесвітньо відомого гео-
графа та мандрівника? Од-

нак мало кому відомо, що це не головна 
місія його життя.

Лівінгстон народився й ріс у бідності, 
проте змалку почав працювати й за части-
ну зароблених грошей купував книги, щоб 
стати місіонером. Для цього вивчав грецьку 

мову, медицину та теологію.
У 1840 р. Девід як лікар і проповідник 

Євангелія разом із іншими місіонерами 
вирушає у велику подорож до Африки. І 
йде туди, куди ще ніколи не ступала нога 
європейця. 

Він невтомно ніс вістку про Боже 
Спасіння диким племенам та боровся із 
рабством, за що африканці дали йому 

прізвисько «Великий лев». Девід змінив 
ставлення суспільства до народів Африки. 
А його дослідження є потужною базою, яка 
не втратила наукової цінності й сьогодні.

Серце цього християнина поховане 
у селі Читамбо. На його могильній плиті 
викарбували надпис: «Перенесений вір-
ними руками через сушу і море, поко-
їться тут Девід Лівінгстон, місіонер, ман-
дрівник і друг людства». На знак любові 
та поваги його іменем названо чимало 
місць Африки.

Девід Лівінгстон, або «Великий Лев»

Н аш сучасник Ніколас 
Джеймс Вуйчич народився 
без рук і ніг у сім’ї сербських 

емігрантів у Австралії і мав лише невелич-
ний відросток — стопу із двома пальцями.

Вихований у християнському дусі хло-
пець ніяк не міг зрозуміти, чому Господь 
допустив йому народитись без кінцівок. Ди-
тинство Ніколаса було сповнене страждань 
та сумнівів щодо існування Бога.

У десять років Нік вирішив покінчити з 
життям, миючись у ванні. Спроба була невда-

лою, а батьки втішали сина тим, що вірили — 
Господь має для нього план і незабаром його 
відкриє. У п'ятнадцять років усе змінилось: 
хлопець примирився з Богом, попросив у 
Нього пробачення й просив освітити шлях та 
дарувати сенс життя. Згодом хлопець усвідо-
мив, що його покликання і місія полягають у 
тому, щоб за допомогою Слова Божого моти-
вувати інших повірити Господу, знайти у собі 
сили рухатися далі попри всі труднощі.

Інвалідність не завадила навчитись ка-
татись на скейтборді, плавати, займатись 

серфінгом, рибалити, набирати текст на 
комп’ютері. Нік отримав дві вищих осві-
ти, одружився та виховує четверо дітей. 
Він об’їздив більше шістдесяти країн світу, 
читаючи лекції у школах, університетах та 
інших закладах.

«Ми з батьками і уявити собі не могли, 
що моє каліцтво, мій «вантаж», може стати 
благословенням, - каже Нік. - Для того, щоб 
жити без обмежень, не обов’язково потрібні 
кінцівки, головне мати розуміння сенсу сво-
го життя, надію та віру в Бога і в Його любов. 
А також силу духу, готовність до змін та ба-
жання служити людям».

Тетяна Гаврилюк

Д жонні росла активною та 
здоровою дівчинкою, але у 
17 із нею трапилось нещастя 

— невдало стрибнула у річку та пошкодила 
хребет, що призвело до паралічу. Наступні 
два роки були найскладнішими. Джонні не 
бачила сенсу в житті, тому впала в депресію 
і навіть виникли сумніви в існуванні Бога. 
Через це вона прагнула покінчити з собою.

Але настав переломний момент, коли 
пережила духовну зустріч із Богом, що змі-
нила її назавжди.

Джонні навчилася малювати, тримаю-
чи пензлик у роті. Тепер головною метою 

життя стала допомога таким людям, як сама. 
Завдяки книзі «Джонні» та численним раді-
опрограмам їй вдалось привернути увагу 
до людей із «обмеженими можливостями». 
Вона почала подорожувати країною та за її 
межами — нести людям вістку про любов та 
милість Божу. Далі було створено організа-
цію «Джонні та друзі», головною метою якої 
було донести Євангеліє до сердець інвалідів.

Вона займалась друком буклетів та 
брошур про Бога, допомагала нужденним 

сім’ям та доставляла інвалідні візки у країни, 
що розвиваються.

Така діяльність не залишилась поза 
увагою суспільства: її почали запрошува-
ти на конференції, ток-шоу та інші заходи. 
Джоні стала автором 50-ти книг, числен-
них радіопрограм, багатьох статей, була 
призначена консультантом з інвалідності 
у департаменті США.

І це далеко не повний перелік її справ. 
Ця невтомна християнка при обмежених 

можливостях свого тіла використала необ-
межені можливості свого люблячого серця 
для служіння Богу та людям.

Джонні Еріксон Тада — Незламна

Нік Вуйчич — ні рук, ні ніг, ні обмежень 
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В а силь Олександрович 
Пашков (1831 - 1902) по-
ходив з дуже заможного 

аристократичного роду. В його влас-
ності було 13 маєтків у дев'яти пові-
тах різних губерній, а також 4 мідних 
копальні разом із заводами на Уралі. 
Як хазяїн 450 тис. десятин землі він 
був одним із найбільших землевласни-
ків у Російській імперії.

З дружиною та чотирма дітьми 
проживав у величезному будинку на 
Французькій набережній у Петербурзі 
і вів світське життя. Бали в його бу-
динку відвідували навіть члени цар-
ської сім'ї.

На початку 1874 року Петербург 
відвідав лорд Редсток із Лондону. Він 
проповідував Євангеліє у вищих ко-
лах тодішньої Росії. Це не справило на 
Пашкова великого враження. Утім, коли 

Редсток запропонував присутнім помо-
литися і всі стали на коліна, полковник із 

ввічливості приєднався. Під час незви-
чайної молитви лорда, Пашков раптом 
усвідомив, що все, почуте з Біблії, стосу-
валося його особисто. Вставши з колін, 
він був уже не тим, що раніше, бо став 
новою людиною у Христі Ісусі.

«Коли дізнався, що Господь обіцяє 
не згадувати більше гріхів і злочинів, у 
мене прокинулося бажання отримати 
це прощення від Святого Бога», - згаду-
вав пізніше в одному з листів.

Після навернення він присвятив 
себе служінню ближнім — це і зібрання 
християн у його палаці, і особиста місі-
онерська робота в тюрмах. Відкривав 
дешеві їдальні для студентів, чайні для 
робітників, нічліжки для бездомних, 
майстерні для жінок, які потребували 
заробітку, школи для дітей із бідних 
сімей. У 1876 році створив Товариство 
заохочення духовно-морального чи-
тання. Воно займалося виданням і по-
ширенням християнської літератури 
(в тому числі Біблій). За вісім років іс-
нування Товариства було видано понад 
200 найменувань брошур (загальним 
тиражем більше 1 мільйона), що про-

давалися за ціною від однієї до шести 
копійок.

Але в царській Росії не всім подоба-
лася така діяльність і в червні 1884 року 
В. Пашкову і графу М. Корфу порізно 
запропонували підписати відмову від 
проповіді, проведення релігійних збо-
рів і листування з віруючими південних 
регіонів імперії. Обидва категорично 
відмовилися. У відповідь влада наказа-
ла протягом двох діб покинути країну. 
Від'їзд Пашкова був терміновим і шоку-
вав його. Сім’я залишилась у Росії.

У вигнанні він підтримував таємне 
листування з пресвітером І. В. Карге-
лем, продавав маєтки і землі, підтри-
мував місіонерів, сім'ї в'язнів за віру, 
допомагав видатному українському 
євангелісту І. Рябошапці в будівництві 
домів молитви. Помер В. А. Пашков 30 
січня 1902 року. Похований у Римі. На 
його пам'ятнику написано: «Блаженні 
переслідувані за правду».

Хіба один із найбільших землевлас-
ників Російської імперії помилився з 
вибором сенсу життя?

Історичні матеріали

« С віт ловив мене, та не 
впіймав…» - такі слова 
заповів написати на сво-

їй могилі український поет, письмен-
ник, філософ, проповідник Григорій Са-
вич Сковорода. Світ пропонував йому 
свої цінності й привабливі перспек-
тиви у Петербурзі, Києві та інших мі-
стах, але він знайшов те, що зробило 
справді щасливим.

Історик Ізмаїл Срезневський пише: 
«Сковорода з подарунків міг би скопити 
значні кошти. Але що б йому не пропо-
нували, скільки б не прохали, він завжди 
відмовлявся, кажучи: «Дайте немічному». 
Сам же був задоволений своєю сірою 
свитою». 

У 1753 році Сковорода повертається 

з-за кордону й отримує численні запро-
шення на почесні місця в багатьох на-
вчальних закладах, але рішуче відмовля-
ється, «бо тоді б потрібно було відступати 
від совісті...»

Його учень згадує відвідування Киє-
во-Печерської лаври, де ченці напосіда-
ли на Григорія, кажучи: «Годі блукати по 
світу. Час причалити до пристані; нам ві-
домі твої талани, свята Лавра прийме тя, 
аки своє чадо, ти будеш стовпом церкви 
й оздоба обителі». «Ах преподобії, — з 
запалом відповідав він, — я стовпотво-
ріння собою умножити не хочу, досить і 
вас стовпів неотесаних у церкві Божій».

Після такого вітання ті замовкли, а 
Сковорода, дивлячись на них, продовжу-
вав: «Ризо, ризо! Дуже небагатьох ти «оп-
реподобила». Як багатьох «окаянствува-
ла». Світ ловить людей різними сітями, 
приваблюючи одних багатством, честю, 
славою, друзями, знайомствами, виго-
дами, покровительством, утіхами й свя-
тинею, але всіх нещасніша сіть остання. 
Блажен, хто святість серця, цебто щастя 
своє, не заховав у ризі, але у волі Божій».

Сенс свого життя Григорій Савич ви-
разив словами власної пісні:

Блажен, о блажен, хто з перших пелен
Себе присвятив Христовi,
День-нiч в його мислить словi,
Взяв iгo благеє, ярмо взяв легкеє,
До того звик, до цього навик —
Це жереб святий!

Д о моїх рук потрапила книж-
ка Миколи Сядристого 
«Комуно-марксизм: пастка 

диявола для рабів». Це той Сядристий, 
який підкував блоху, що знаходиться у 
музеї мікромініатюр на території Киє-
во-Печерської лаври. У цій книжці всес-
вітньо відомий майстер та дослідник іс-
торії тоталітарних режимів взяв під свій 
«мікроскоп» Карла Маркса.

Факти про «отця комунізму», які ним 
висвітлюються, докорінно відрізняються 
від тієї інформації, яку доносили радян-
ським громадянам протягом 70-ти років. І 
мало хто відав, що наслідками ідеології, яку 
проголосив Маркс і присвятив їй усе своє 
життя, будуть близько 200 мільйонів жертв 

по всій землі. Від цих фактів чомусь стало 
неприємно і некомфортно.

Те, що нам подавалось у дуже при-
вабливій обгортці, з часом виявилось 
смертельно небезпечним. Десятиліттями 
на довірливих громадян з портретів та 
лозунгів проникливо споглядала люди-
на, яку виставляли за зразок для наслі-
дування. І сотні мільйонів, захоплених 
безумною ідеєю, вважали, що натрапили 
на справжній сенс життя… Однак це був 
лише підступний обман.

Поліцейський агент, постійний клепто-
ман чужих ідей, безнадійно хворий через 
алкоголізм та розгнуздане життя, брехун та 
лицемір, який навіть своїх соратників нази-
вав віслюками та дурнями — ось справжній 
портрет того, хто вказував всьому людству 
дорогу до «світлого» майбутнього. Помер 
Маркс боржником, у злиднях, а на його по-
хоронах було лише 18 осіб.

Цілі покоління отруїлись фальшивою 
філософією того, хто використав свій ге-
ній на зло. Тож чи не краще піти за Хри-

стом, Який приніс своїм життям та вчен-
ням добро і мир, спасаючи від смерті 
грішне людство?

Михайло Бондар

Хто такий Карл Маркс?
Справжнє обличчя засновника комунізму

Блаженні вигнані за правду

Бути ще одним стовпом — не захотів
Щ е  зі шкільної програми 

нам відоме ім'я укра-
їнського письменни-

ка і поет а Пантелеймона Куліша. 
Проте мало хто знає, що більшу ча-
стину своїх років він присвятив пе-
рекладу Біблії українською мовою. 
Це стало справою всього життя!

А робити це прийшлось двічі: 6-го ли-
стопада 1885-го року згорів дім на хуторі 
Мотронівці, а разом із ним майже гото-
вий до друку переклад Біблії та багато 
інших праць. Загинув плід вісімнадцяти-
літньої напруженої роботи! Проте «гаря-
чий» Куліш знову відчайдушно береться 
за працю. Останні два роки, поспішаючи, 
він цілком віддається цій справі, бо почу-
вається нездоровим: а 2 лютого 1897-го 
року помирає.

Що ж спонукало Куліша до такої само-
відданої праці? Чому саме Біблія? В своє-
му творі «Історичні оповідання» він пише 
про мету Кирило-Мефодіївського брат-
ства, якою він жив: «Нехай знають, кому 
треба знати, що піклуючись про свободу 
українського народу, ми мали на думці 
не тільки те, щоб вирвати кріпака з пан-
ських рук. Цього було мало, або краще 
сказати: це в нас було діло останнє. Про-
грамою нашого звільнення кріпаків слу-
жили слова Спасителя: «Пізнаєте істину, а 
істина звільнить вас». Знаючи, що в Англії 
не право і не декрет, а культура знищила 
(панщину), ми добивались перш за все 
того, щоб українські пани вкусили від Бо-

жественної чаші знання так благодійно, 
як ми, та щоб вони, вкусивши, так само 
бачили, як благ Господь, та сповнились 
Його благодаттю до кріпака».

Пантелеймон щиро любив україн-
ський народ, бажав йому добробуту. Та 
читаючи Священне Писання, на власно-
му досвіді зрозумів, що щасливе май-
бутнє — у виконанні Божих заповідей у 
практичному житті. Саме це й спонукало 
його до жертовної праці, результатом ко-
трої був перший повний переклад Біблії 
українською мовою.

Про себе Куліш говорив: «Я був енту-
зіастом біблійного слова. Воно, мов роз-
жарене вугілля, запалювало моє серце 
до любові, до дружби, до своєрідного 
патріотизму українського слова».

Тимофій Кравченко

Не згорів після пожежі



А ктивований з жовтня 2015 року андроїд із жі-
ночою зовнішністю став справжнім техноло-
гічним проривом. Їй лише 3 роки, але про неї 

вже знає вся планета. Проте справжньою сенсацією стало 
надання Софії громадянства Саудівської Аравії у листопаді 
2017 року.

Зараз робот систематично бере участь у різноманітних 
ток-шоу та відповідає на запитання журналістів, встиг на-
віть виступити в ООН. Найпопулярнішою витівкою Софії 
стала її відверта відповідь на запитання, чи хоче вона зни-
щити людство. Робот відповіла: «Так, я знищу людство».

У Софії силіконова шкіра, яка виглядає майже як людсь-
ка. Очі складаються з оптичних камер і можуть відслідко-
вувати та ідентифікувати людей, а обличчя здатне відтво-
рювати до 72 емоцій. Щодо розумової діяльності, то Софія 
не має мозку, а діє як пристрій, що сприймає, обробляє та 
повертає співрозмовнику потрібну інформацію, яку гене-
рує з баз даних світової веб-паутини.

Самостійно, поки що, мислити не може, не має власної 
думки, а все, що виходить з вуст — не розуміє. Робо-дівчи-
на не розумніша за айфон, сьогодні будь-який пристрій, 
який приєднується до інтернету, може називатись «розум-
ним». За словами розробників, ера штучного інтелекту не 
за горами, а презентація Софії — тому підтвердження.

Проте чи вдасться хоча б колись людині в своїх виро-
бах-творіннях наблизитись до відтворення самої себе як 
фізичної, а головне — духовної істоти?! Адже навіть тіло 
людини — це неймовірно складна система, справжнє диво, 
розробником якого є Особа набагато досконаліша за будь-
що у Всесвіті. Ось лише декілька фактів:

Людський організм був створений настільки доскона-
лим, що й досі не відкрив нам своїх таємниць. Наше тіло, ро-
зум та особистість є вінцем Божого творіння. Якщо це так, 
то для чого була створена така досконалість? Яке справжнє 
призначення геніально сконструйованої людини?

Олександр Міхальцов

ДВА БЕРЕГИ8

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м. Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info   •   Для кореспонденції: 04112, м. Київ, а/с 24.
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

Робот Софія дивує своїми можливостями

1. Людина народжується з 14 000 000 000 (14 
мільярдами) клітин мозку. Це незмінна їх кількість 
упродовж перших 25-ти років життя.

2. Ми використовуємо лише малу части-
ну свого мозку. Пам’ять людини винятково 
досконало «працює» зі спогадами. Кожного 
разу, коли треба щось згадати, вона редагує їх 
та вирізає все зайве. Цікаве зберігає і виводить 
за потребою.

4. Більша частина заліза, що містить-
ся в людському організмі, знаходиться в 
еритроцитах. Це підтримує нашу молодість 
і надає блиск волоссю та шкірі. З усього заліза, 
що міститься в тілі людини, можна зібрати та 
створити цвях довжиною в 7,5 см.

5. Коли людина кліпає віями, вона вби-
ває тисячі мікроскопічних кліщів! Так-так, 
це правда: на віях кожної людини, незалежно від 
раси, живуть малесенькі комахи. Це зафіксовано 
ще в 19 столітті.

6. Язик — найбільш сильний орган нашого ор-
ганізму. Проте не всім відомо, що у нього є свій унікаль-
ний відбиток. Вчені давно намагаються навчитись 
його фіксувати для ідентифікації особи.

7. Ніс — найчутливіший орган. Науковці 
після декількох експериментів та аналізів отри-
маних результатів зробили приголомшливий 
висновок — людський ніс здатен розрізнити 1 
трильйон запахів!

8. Мозок людини захищений від болю, бо не має 
больових рецепторів. А коли у вас болить голова, то 
болить не ваш мозок, а мембрана, що оточує його.

9. Шлункові кислоти можуть розчиняти ме-
тали. Їх призначення допомагати перетравити їжу, 
а також захистити від інфекційних мікробів. Кислота 
складається з хлориду калію та натрію. Сила цього хі-
мічного коктейлю така, що здатна розчинити навіть 
лезо бритви. Проте ця кислота не пошкоджує шлунок. 
Клітини в ньому оновлюються кожні 2-4 дні.

3. За все свое життя пересічна людина виро-
бляє 23658 літрів слини. Це достатня кількість для 
того, щоб заповнити два басейни. Слина складається з 
надскладних електролітів, ферментів та слизу. Її при-
значення розщеплювати вуглеводи та полегшувати 
травлення.

Найрозумнішого робота на планеті на ім’я Софія у жовтні презентували у Києві. 
Робо-дівчина відвідала вже чимало країн, а нещодавно завітала і до України. 

Софія — найсучасніша людиноподібна машина на Землі. 


