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

ДВА БЕРЕГИ

Вибери життя, або 
Добра підказка Бога

Людина неминуче постає перед про-
блемою вибору, коли з'являється не 
менше двох пропозицій. Вибір — це при-
йняття одного рішення з безлічі наявних 
варіантів. Іноді він легкий, і надати перева-
гу чому-небудь не становитиме труднощів, 
але буває й важким, часом навіть болісним.

«Мої університети»
Коли я вчився у 9-му класі, помер 

батько від хвороб, які отримав на фронті 
під час Другої світової війни. Через де-
кілька місяців мав вийти на пенсію, але 
не встиг. Мені доводилося приймати 
важливі рішення без його мудрої пора-
ди. Щось було простіше, щось важче, але 
після закінчення школи трапилося само-
стійно приймати непросте рішення. 

Віковічна спокуса 
Працювали завзято, хазяїн був задо-

волений і платив щедро. Зрештою, хлоп-
ці ні в чому не мали потреби. Нажили 
майна, з'явився навіть деякий капітал, 
подумували і свою справу відкривати. 
Але сталася подія, яка цілком змінила 
їхнє життя.

До берега тих країв причалив кора-
бель із СРСР.
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Т ворець подарував пра-
во вибору. Користую-
чись ним, людина від-

чуває себе вільною, господарем життя. 
В усі часи над цим питанням замислю-
валось чимало філософів, психологів та 
соціологів, про що свідчить значна кіль-
кість їх праць на цю тему.

Ми стаємо перед вибором постійно, 
починаючи із того, що з’їсти на сніданок та 
що одягти, до того, яку отримати профе-
сію, супутника життя чи яку сповідувати 
релігію… Ці питання мають різну склад-
ність та важливість у нашому житті. Є рі-
шення, які суттєво не впливають на стан 
речей, інші ж можуть визначати не лише 
нашу долю тут, на землі, але й у вічності.

Вибір передбачає прийняття рі-
шення на користь однієї з кількох аль-
тернатив, як правило, найкращої. Одні 
ми приймаємо не замислюючись, тоді 
як інші потребують чималих роздумів, 
зваження усіх «за» і «проти». Нерідко 
складність визначається ціною, яку ми 
готові заплатити за його реалізацію. 
Однак правильність наших дій оціню-
ється результатом, причому іноді дов-
гостроковим.

Навчитись обирати вдало — завдан-
ня не з простих. Опинившись перед 
складною задачею, нерідко доводиться 
вдаватись до різних методів оцінки аль-
тернатив: зібрати додаткову інформа-
цію, отримати пораду чи консультацію, 

оцінити усі «плюси» та «мінуси».
Психолог Баррі Шварц у своїй кни-

зі «Парадокс вибору» стверджує, що в 
більшості випадків процес прийняття 
правильного рішення передбачає на-
ступні кроки:
1. Визначити ціль чи цілі.

2. Оцінити важливість кожної з них.
3. Визначити усі варіанти вибору.
4. Оцінити, яка ймовірність кожного з 

них привести нас до мети.
5. Обрати виграшний варіант.

Однак навіть усі ці шляхи не гаран-
тують вдалого результату, оскільки 

всім без винятку властиво помилятись.

Коли Творець дав людині свободу 
вибору, Він залишив і своєрідні мето-

дичні рекомендації, дотримання яких 
допоможе правильно орієнтуватись 
у житті. Що правильно, а що ні, що 
добре, а що зле, що істина, а що не-
правда — допомогти розібратись 
в цьому може Священне Писання. 
Цар Давид у книзі Псалмів говорить: 
«Слово Твоє — світильник, то світло 
для стежки моєї» (Пс. 119:105). «Хто 
той чоловік, що боїться він Господа? 
Він наставить його на дорогу, котру 
має вибрати» (Пс. 25:12).

Лише покладаючи свою надію на 
Бога, дотримуючись Його постанов 
і вчення Ісуса Христа, людина може 
прийти до вірних принципів і погля-
дів у житті, а це допоможе триматись 
істинного шляху й приймати рішення, 
про які не шкодуватиме ніколи.

Тетяна Гаврилюк

Я к виби рат и п рави л ьно

В ім’я Отця і Сина, 
і Духа Святого

Всередині господаря все закипіло, 
мимоволі стиснулися кулаки, а очі вже 
шукали якусь дошку або палицю. «Зараз я 
їм дам, — зірвалося з губ, — ще й сусідові 
перепаде!» А всередині почув інший 
голос: «Християнин так не поводиться!» 
«Це Дух Святий зупиняє», — зрозумів він.

Вiд щирого серця вiтаємо зi святом Трiйцi!
Вже два тисячоліття християни згадують цю подію із особливим почуттям. Адже кожному, хто вірує в Ісуса Христа і хто пішов за Ним услід, 

вкрай важливо мати спільність з тими, хто так само цінує Божі заповіді.
Через це Господь і об’єднав учнів не просто організаційно чи видимо, а поріднив в однім Дусі, створивши живе неповторне духовне об’єднання. І 

назвав їх дітьми Божими. Вони мають спільний світогляд, однакове вчення по Біблії і колективну потребу служити Богу і Його вічному Царству.
На п’ятдесятий день після воскресіння Ісуса Бог вчинив величне чудо — створив Церкву Христову! З’єднав спасенних і прощених грішників Ду-

хом Святим. Сформував святе суспільство вірних Йому людей.
Незважаючи на відмінність рас і націй, життєвих уподобань, віку, освіт, статків — зробив братами й сестрами. Зруйнувавши всі поділи, 

кордони й межі, об’єднав у любові між собою.
Сталося те, чого тисячоліттями марно без Бога намагається досягти людство.
Ось саме це й святкуємо нині. І вклоняючись Господу Ісусу Христу, вітаємо всіх із Днем народження Церкви!

“Після дару самого життя право керувати цим життям є найбіль-
шим даром Бога людині” (Девід O. Маккей).

Чи навчилось людство приймати правильні рішення? Наш життє-
вий досвід і знання допомагають чи заважають робити вдалий вибір? 

Як обирати так, щоб завжди отримувати хороші результати?

Головне у житті — мати істинні 
орієнтири й керуватись правиль-
ними принципами. Ось це і є твер-
дою опорою, яка допоможе не 
лише робити вдалий вибір, об’єк-
тивно оцінюючи обставини, але й 
розумно будувати усе своє життя.



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

З а допомогою засобів лише од-
нієї логіки нелегко зобразити 
будь-яку особистість. Як опи-

сати, наприклад, її толерантність, чес-
ність, любов, вірність та інші достоїнства? 
Дехто має про християнського Бога таке 
уявлення (сприйняття), як про якогось 
триголового Змія Горинича з дитячих ка-
зок. Це хибне уявлення, бо не відповідає 
дійсності.

Логіка про Трійцю
Тут ми ступаємо на незручну для дис-

кусії територію, однак просимо читача 
вислухати нас без упереджень. З дитин-
ства я захоплювався радіоелектронікою, 
тож обізнаний у такій проблемі, як копію-
вання звукового сигналу. Колись ця про-
блема була величезною. Зробити якісний 
дублікат пісні було дуже важко. Але сьо-
годні, коли винайшли цифровий звукоза-
пис, це питання більше не хвилює. Тепер 
нескладно мати три різні фото з ідентич-
ним зображенням, і ніхто не зможе пока-
зати, де тут оригінал, а де копія. То невже 
нас так сильно дивує Трійця?

Скоріш за все залишається визнати, 
що відповідь на це питання знаходиться 
на рівні, не підвладному часу, просто-
му досвіду й логіці нашого існування. 
Наприклад, правильно, що додавання 
трьох одиниць дає в сумі три, але цілком 
логічною виглядає й така математична 
модель: 1 × 1 × 1 = 1. Подібне явище є і 
в геометрії: наприклад, три одиничних 
вектори, що збігаються з ребрами три-
гранної піраміди, дають у сумі четвертий 
(також одиничний) вектор. Відомо, що 
геометрія Лобачевського відрізняється 
від геометрії Евкліда, однак вони цілком 
мирно співіснують одна з одною. Отже, 
мають місце парадоксальні явища. І це 
необхідно визнати.

Біблія про Трійцю
Логіка логікою, але для нас, християн, 

головним аргументом є не вона, а Слово 
Боже. Хоч сам термін «Трійця» в ньому 
не трапляється, однак присутні в Біблії 
постулати залишаються істинними. Тож 
немає жодних підстав чинити над собою 
інтелектуальне самогубство. Навпаки,  

якби трансцендентного Бога було лег-
ко зрозуміти й описати, Він перестав би 
бути справжнім Богом (див. Іс. 55:8-9). Не-
дарма древні юдеї ніколи Його не зобра-
жали в малюнках.

Деякі Біблійні істини виводяться де-
дуктивним шляхом, тобто методами по-
рівняння та узагальнення, як от: «Боже 
всевідання», «прабатьківській гріх», «по-
передня благодать», «універсальне вику-
плення».

Так само ми ставимось і до поняття 
«Трійця». Якщо Бог-Отець, Бог-Син та Бог-
Дух Святий мають однакові характери-
стики, сутність та прояви в цьому світі, то 
мають бути такими ж і за своїм єством. А 
саме про це говорить нам Писання, осо-
бливо Новий Заповіт.

Старий Заповіт повідомляє про це 
лише у вигляді віддалених натяків. Так, 
вже на самому початку Біблії ми читаємо: 
«І сказав Бог: Створімо людину за об-
разом Нашим, за подобою Нашою» (Бут. 
1:26). Це сказав Один Бог. Чи не Один? В 
єврейському оригіналі бачимо множину. 
А далі говориться: «І сказав Господь Бог: 
Ось став чоловік, немов один із Нас, щоб 
знати добро й зло» (Бут. 3:22). Що ж це за 
загадкове «Нас»? Чи існує йому якесь по-
яснення? А таких заяв у Біблії чимало.

Окрім того, є й інші натяки, особливо 
пов’язані з такою загадковою фігурою 
Старого Заповіту, як «Ангел Господній» 
(Буття 16:7-11; 22:11-15; Вих. 3:2-15; Числ. 
22:22-35; Суд. 2:1-4; 6:11-22; 13:3-21 та 
інші), який завжди виступає від імені 
Бога. У Книзі Приповістей також з'яв-
ляється якась загадкова Особа на ім'я 
«Премудрість» (Притч. 8:12-31), яка дуже 
нагадує новозавітний «Логос» ( Ін. 1:1-14; 
порівняймо з Прип. 3:19). Навіть у зна-
меннім символі віри "Слухай, Ізраїлю: 
Господь, Бог наш Господь один!» (Повт. 
6:4) слово один «ехад» містить множинну 
конотацію, подібно до ґрона винограду.

Новий Завіт говорить про Трійцю яс-
ніше. Оскільки в Слові Божому важливе 
значення мають два свідки, у статті ми 
наведемо два тексти для доказу цього 
поняття. Перше стосується останніх слів 

Ісуса Христа, які Він адресував Своїм 
учням: «Тож ідіть, і навчіть всі народи, 
христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого 
Духа» (Мт. 28:19). Хрещення у християн-
стві має виняткове значення. Тож чому з 
фразою «в Ім’я» тут використане не лише 
Ім’я Боже, а ще й два Інші? Яке право 
вони мали використовуватися разом із 
Божим Іменем?

Другий текст не менш вражаючий, 
хоча він завершує один із численних ли-
стів апостола Павла: «Благодать Госпо-
да нашого Ісуса Христа, і любов Бога й 
Отця, і причастя Святого Духа нехай буде 
зо всіма вами! Амінь» (2 Кор. 13:13). За-
уважте, це не випадковий вислів — ним 
завершується богонатхненне послання 
апостола. Однак тут знову ж таки разом 
із Божим Іменем стоять поруч імена Ісу-
са Христа та Духа Святого. Чому? Яка для 
цього підстава? Чому вони посідають рів-
ноправне місце у прощальному вітанні? 
Обидва ці тексти не дозволяють нам ста-
витися до ідеї Трійці підозріло. До того ж, 
вони не єдині у Слові Божому.

Християнам було б дуже легко пояс-
нити Трійцю як трьох окремих богів, од-
нак про єдність Бога говорить нам також 
і Новий Заповіт ( Мк. 12:29; Гал. 3:20; 1 
Тим. 6:15-16).

Опоненти доктрини Трійці роблять 
часті посилання на те, що Христос у плоті 
поводив себе не як Бог. Однак це поясню-
ється Його перебуванням у людському 
тілі, для чого необхідно було обмежити 
Свою Божественність (Гал. 4:4; Флп. 2:6-8; 
2 Кор. 8:9; Євр. 2:9, порівняймо Мк. 9:12; 
Лк. 23:11; Дії 8:33). Проте Він приймає 
поклоніння, яке личить лише Богові (Мт. 
14:33; 28:9,17; Лк. 24:52; Ів. 9:38; 20:18), що 
стало причиною звинувачення Христа в 
святотатстві з боку Його ворогів (Ін. 5:18; 
6:41; 8:53; 10:33).

Інколи доводиться чути, що Дух Свя-
тий — це лише сила Божа, але не Особи-
стість. Тоді як зрозуміти такі слова: «Та ви 
приймете силу, як Дух Святий злине на 
вас» (Дії 1:8)? Невже силу дає сила? Та-
кож немає можливості якось інакше по-
яснити ототожнення імені «Утішитель» у 

випадках з Духом Святим (Ін. 14:26; 15:26; 
16:7) та з Ісусом Христом (1 Ін. 2:1 в ори-
гіналі). Згідно з текстом (Ін. 16:7), Дух Свя-
тий заміщатиме Христа після Його від-
ходу з землі. Як же можливо особистість 
Христа замістити безособовою силою 
Божою, яка любить, милує, знає, доко-
ряє — на що спроможна лише Особа?

Такі слова, як «посланий», «одноро-
джений» та інші лише спрощені до люд-
ської мови, бо описують якості велично-
го і непізнаваного Бога. Тому міркування 
про те, щоб збагнути Трійцю, нагадують 
«роздуми» риби в акваріумі про людське 
життя.

Церква про Трійцю
Найпершим з отців Церкви ясно вчив 

про Трійцю Климент Римський (помер у 
96 році після Р. Х., жив при апостолах!). 
Він прирівнював Духа Святого до Бо-
га-Отця й до Бога-Ісуса Христа, коли пи-
сав: «Хіба у нас не Один Бог, що не Один 
Христос і не Один Дух благодаті, що ви-
ливається на нас?» («Послання Климента 
до коринтян», 46:6) З протиаріанською 
діяльністю Афанасія Великого (бл. 295-
373рр.) в християнській церкві затвер-
дилася як доктрина про Трійцю, так і док-
трина про Божественність Духа Святого. 
Це вчення захищав також Василь Вели-
кий у своїй роботі «Про Духа Святого». 
Тому церква затвердила доктрину про 
Трійцю та про Божественність Духа Свя-
того.

Завершення
Християнам необхідно вірити цій док-

трині, бо Біблія переконує нас у існуванні 
Трійці (Мт. 28;19; 2 Кор. 13:11). Триєдність 
Бога дозволяє всім трьом особам Боже-
ства мати в Собі досконале спілкування 
й демонстрацію взаємної любові. Якщо ж 
немає Трійці, тоді Ісус Христос — не Бог. 
А якщо Він не Бог, тоді нас нема кому вря-
тувати від заслуженої кари з боку Божої 
справедливості. Тому доречними ста-
ють наступні слова Вудбріджа: "Той, хто 
спробує зрозуміти Трійцю, втратить ро-
зум. Але той, хто наважиться відкинути Її, 
втратить душу".

Геннадій Гололоб

Трійця – парадокс чи трансцендентна істина?
Християнську доктрину про Трійцю часто уявляють собі як інтелектуальну загадку: один плюс один, і плюс ще один — дорівнює 

один. Зрозуміло, що таке рівняння неправильне, однак чи виправдано говорити про Бога суто математичною мовою?

Нікейський символ віри
«Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й 

землі, всього видимого й невидимого.
І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Єдинородного Сина Божого, 

що від Отця народився перше всіх віків; Світло від Світла, Бога 
Істинного від Бога Істинного; Народженого, не створеного, Од-
ноістотного з Отцем; що усе до буття привів; що заради нас, 
людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес і людське тіло 
прийняв від Святого Духа й діви Марії і став Людиною; Який був 
розіп’ятий за нас при Понтії Пилатові; і страждав, і був похо-
ваний; і воскрес на третій день, за Писанням; і зійшов на небеса, 
й сидить праворуч Отця, й знову прийде зі славою судити жи-
вих і мертвих. Його ж царюванню не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця похо-
дить, Якому з Отцем і Сином належить поклоніння й славлен-
ня, що говорив через пророків.

І в єдину святу соборну й апостольську Церкву.
Визнаю єдине хрещення задля звільнення від гріхів.
Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. 

Амінь».

Ц ей віросповідний документ є незмінним виразом волі 
соборної Церкви Христа. 

В роботі Нікейського собору взяли участь 318 єпи-                       
скопів.              Учасники розділилися на три групи:

1) прихильники Арія відстоювали думку про те, що Христос був 
лише першим творінням Бога, Який завдяки своїй безгрішності став 

зватися Богом;
2) прихильники Афанасія Великого, які вчили про одвічну Боже-

ственність і нестворенність Христа;
3) прихильники Євсевія Кесарійського, які стверджували про 

богоподібність Христа.
У ході дебатів думка про «подобосутність» Христа Богу була 

відкинута як та, що відстоює субординацію (Батько — перший Бог, 
а Христос — другий Бог). Незважаючи на таку розбіжність думок, 
було прийняте загальне рішення на користь «одноістотності» Бо-
га-Сина Ісуса Христа з Богом-Отцем, яке було обґрунтоване такими 
текстами Святого Письма, як Кол. 2: 9, Фил. 2: 6, 1 Тим. 3: 16. І хоча 
пізніше аріанство спробувало відстояти провідне становище і на-
віть панувало протягом цілих сорока років, зусиллями Афанасія 
Великого нікейське бачення єства Ісуса Христа перемогло. І ніякий 
імператор тут був ні при чому.

Протестантські церкви визнають доктринальні рішення, при-
наймні, двох перших Вселенських соборів (325 і 381 років), оскільки 
тільки вони були підтримані всіма існуючими християнськими цер-
квами, включаючи ассирійську, що сповідує несторіанство.

Другий Вселенський собор, скликаний в 381 році в Константино-
полі, був покликаний анулювати рішення двох аріанських соборів 
(341 і 355 років), які порушили принцип загальноцерковної єдності і 
заперечували довічне існування, а тому і початкову Божественність 
Ісуса Христа.

Обидва ці собори (Нікейський і Константинопольський) фак-
тично завершили тринітарну і тісно пов’язану з нею христологічну 
дискусії. Наступні собори, крім визнання парадоксальності цієї при-
роди, нічого не досягли.



ДВА БЕРЕГИ 3ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

У світі багато різноманітних релігій. Є ре-
лігії світового масштабу, а також немало 
менших, пов’язаних з якоюсь місцевістю, 

народом або навіть з невеличким плем’ям. І в кожної 
з релігій є свої святині. Це може бути гробниця засно-
вника або видатного послідовника цієї релігії. А скіль-
ки храмів присвячено богам, божествам та божкам! До 
того ще безліч священних пагорбів, гаїв, долин, озер, 
дерев і багато іншого. Бувають священні книги, свя-
щенні напої і пахощі, священні пісні та хороводи.

Коли говоримо про християнство, то перше, що 
спадає на думку із святинь,— це Свята Земля, його ко-
лиска. Здається, що там кожен камінчик, кожен вигин 
вулиці пам’ятає, як по них ступали ноги засновника 
християнства — Ісуса Христа. Майже кожній євангель-
ській події присвячений розкішний храм, церква або 
хоча б капличка. Сотні тисяч християн вважають за 
щастя, хоча б раз в житті, вклонитися святим місцям, 

вшанувати могили спочилих святих.

А що ж про християнські святині говорить Біблія? 
Ісус Христос одного разу промовив такі дивні слова: 
«Я побудую Церкву Свою, і сили адові не переможуть її». 
Про яку церкву тут йде мова? Про храм Святої Софії у 
Константинополі чи Собори Петра і Павла в Римі? Чи 
настільки Господа Христа цікавила архітектура, що Він 
був готовий очолити спорудження храму?

«…Ви храм Бога Живого, як Бог прорік: ”Поселюсь се-
ред них і ходитиму, і буду їм Богом,— а вони будуть на-
родом Моїм!”» (2 Кор. 6: 16), — пише Біблія. Отже, коли 
уважно вчитатися, стає зрозуміло: справжнє християн-
ство докорінно відрізняється від інших релігій: «...Ви 
храм!» Святині християнства — не каміння і золото, 
а люди. Виходить, кожній людині, яка вважає себе хри-
стиянином, слід замислитися, у якому стані  душа, чи є 
там місце для Бога. Бо коли ми маємо інших кумирів — 
Богу місця у серці не залишиться. Пам’ятаймо це!

«І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім 
духовий, на священство святе, щоб приносити жер-

тви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа» (1 
Петр. 2:5) Ще одна істина, яку треба усвідомити: хра-
мом Божим ми є не поодинці, а разом. Богу важливо 
не тільки те, як ми ставимося до Нього, а й те, які в 
нас стосунки з ближніми: «І ми оцю заповідь маємо від 
Нього, щоб, хто любить Бога, той і брата свого лю-
бив!» (1 Iван. 4:21).

Кожен храм — це місце поклоніння. Колись Христа 
запитали, де слід поклонятися Богу, у кого правильна 
святиня? Христос відповів, що важливо не де, а як. 
«Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та 
в правді вклонятись» (Iван. 4:24). Тобто, важливіший не 
зовнішній ритуал, а внутрішній стан серця.

Цей духовний храм — спільність людей, які покло-
няються Богові в дусі та правді, в Євангелії називаєть-
ся Церквою. Між іншим, Біблія жодного разу не нази-
ває церквою споруду. Двозначність цього слова часто 
створює непорозуміння.

Тому чи то йдучи в неділю до храму, чи в будні 
ми повинні пам’ятати, що «в кожнім народі приємний 
Йому (Богу), хто боїться Його й чинить правду» (Дiї ап. 
10:35). Правду за вченням Ісуса Христа.

Вадим Яцюк

Л юдина немину-
че постає перед 
проблемою ви-

бору, коли з'являється не мен-
ше двох пропозицій. Вибір — 
це прийняття одного рішення з 
безлічі наявних варіантів. Іноді 
він легкий, і надати перевагу 
чому-небудь не становитиме 
труднощів, але буває й важким, 
часом навіть болісним.

Муки вибору... Це словос-
получення сформувалося не 
на порожньому місці. У мину-
лому, коли в країні панував 
тотальний дефіцит, подібні 
переживання обходили сто-
роною. Ми вибирали те єдине 
й безальтернативне, що було 
запропоновано, бо не було з 
чого. Сьогодні ж полиці мага-
зинів переповнені різноманіт-
ними товарами, і люди інколи 
довго вагаються,  перш ніж 
прийняти важливе рішення.

У подібній ситуації вирішальну роль 
може зіграти чиясь підказка, добра по-
рада, вчасний відгук. Хтось поруч твердо 
промовить: «Чого ще думаєш? Потрібно 
брати саме цю річ!» Такого поштовху нам 
часто не вистачає, його ми підсвідомо 
чекаємо і саме завдяки цьому робимо рі-
шучий крок. Добре, коли поруч є той, хто 
може допомогти в таку хвилину.

У прочитаному вище тексті Бог про-
понує людині лише два варіанти роз-
витку подій: «Ось Я дав перед тобою два 
шляхи, дорогу життя і путь смерті». І, 
здавалося б, усім зрозуміло, що необхід-
но вибрати. Але, на диво, люди все одно 
довго мучаться, поки приймуть рішення. 
Причиною таких коливань є сумніви й 
недовіра Богу.

Розуміючи природу людини, її схиль-
ність до вагань і потребу в підказці, Бог 
іде на допомогу, пропонуючи два шляхи, 
радить обрати кращий: «Вибери жит-
тя, щоб жив був ти...» Своєю автори-
тетною підказкою Господь схиляє чашу 
людських коливань на правильну сто-
рону. Він вказує на істинний шлях. Далі 
справа за нами — прислухатися й обрати 

життя або продовжувати мучи-
тися й сумніватися.

Тепер відносно пропозиції 
Бога. Про яке життя йде мова? 
Старозавітні обітниці знайшли 
своє втілення в Сині Божому 
Ісусі Христі, Який одного разу 
проголосив: «Я є життя!».  
«Життя з'явилося», - говорить 
апостол Іван. Померши за наші 
гріхи, Ісус воскрес із мертвих 
і показав, що є вічне життя, 
яке сильніше за смерть. Крім 
того, Христос запропонував 
його всім без винятку: «Бо так 
полюбив Бог світ, що віддав 
Сина Свого Єдинородного, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не 
згинув, але мав життя вічне» 
(Івана 3:16).

Розуміючи, що людина зна-
ходиться на роздоріжжі, Го-
сподь радить і запрошує: «При-
йдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені, і Я заспокою вас!»

Після правильного вибору наступає 
полегшення й радість. З плечей спадає 
тягар невизначеності й настає задово-
лення та спокій.

Дорогий читачу, сердечно бажаємо 
тобі правильного вибору в житті!

Євген Бочаров

Християнськi святинi

Більшість людей, якщо мова за-
ходить про Бога, впевнено гово-
рять, що мають віру в Нього. А коли 
запитуєш: «Ви відвідуєте зібрання 
(богослужіння) віруючих і належите 
до Його Церкви?» — часто відпові-
дають негативно. Мовляв, їх дуже 
багато! Спробуй розібратись, яка 
істинна.

І справді, така велика кіль-
кість церков   ускладнює, а 
не спрощує шлях людини до 

спільноти народу Божого. Визначитись, 
яка церква є істинною, а яка ні, не тільки 
цілком реально, а й життєво необхідно. 
Як кажуть, було б бажання. А якщо воно 
є, то залишається набути знань, як від-
різнити «зерно від полови». Саме про це 
буде йти мова далі.

Потрібно зазначити, що єдиним і 
правдивим джерелом науки про цер-
кву є Новий Заповіт. Отже, хто його не 
читав, звісно, нічого не знає про неї. 
Тому і шанси потрапити замість Церкви 
до будь-якої секти доволі високі. Тільки 
Святе Письмо дає відмінний імунітет від 
помилки. Якщо ви плануєте, можливо, 
вперше відвідати зібрання, до якого вас 
наполегливо запрошують друзі, родичі 
чи зовсім сторонні люди, зверніть увагу 
на наступне:

1. Чи є для них Святе Письмо 
абсолютним авторитетом.

На жаль, в наш час саме авторитет 
Біблії зазнає нищівного удару. Слова Свя-
тої Книги спотворюють, ставлять під сум-
нів її правдивість або взагалі заміняють 

Об’явлення Боже на легенди людські. Ми 
ж маємо пам’ятати, що ніколи пророцтво 
не вимовлялось з волі людини, а святі 
Божі мужі промовляли його, спонукувані 
Святим Духом. Так сказав апостол Петро в 
своєму Другому посланні (2 Петра, 1: 21).

2. Уважно слухайте, про що 
проповідують у Церкві.

В другому посланні апостола Павла 
до коринтян, у четвертому розділі, п’я-
тому тексті говориться: «Бо ми не себе 
проповідуємо, а Ісуса Христа Господа». (2 
Кор. 4:5) Тобто центральною темою єван-
гельського богослужіння має бути Ісус 
Христос. Саме Він помер за гріхи людей 
і переміг смерть своїм воскресінням! Він 
є Суддею живих і мертвих! Йому кожна 
людина буде звітувати про своє життя!

3. Ще однією видимою озна-
кою справжньої церкви є оновле-
не життя людей, які входять до неї.

«Дерево пізнається з плоду,» - це 
слова Ісуса Христа (Матвія, 12:33). Життя 
віруючих завжди зазнає кардинальних 
змін, звісно в кращий бік. Англійський 
проповідник Чарльз Сперджен якось 
сказав: «Коли я увірував у Ісуса Хри-
ста, переміни, що стались у мені, відчув 
навіть мій кіт! Тому церква, яка не го-
ворить про нове, святе життя й не за-
кликає порвати з гріхом, не може вва-

жатися істинною».
Необхідно усвідомити ще дещо. Йду-

чи в зібрання, не потрібно «залишати 
«мозок» за дверима», як того інколи 
вимагають. Народ Божий завжди був 
розсудливий, здатний мислити, аргу-
ментувати. Тільки такі люди спроможні 
кожному, хто вимагає, дати звіт про свою 
віру та надію з лагідністю (1 Петра 3:15). 
Тому розум нехай залишається з вами.

Н а о с т а н о к 
знайте: ніхто ні 
в який спосіб не 
може вас поне-
волити, тобто 
змусити будь-що 
робити проти 
власної волі. У 
народі Божому 
немає місця жод-
ному примусу 
або тиску на лю-
дину. Христос ні-
кого ні до чого не 
примушував си-
лою. Він завжди 
залишав право 
вибору за люди-
ною.

Одного разу 
сталося так, що 

після деяких Ісусових слів люди з обу-
ренням стали Його залишати, а тим, які 
все ще стояли, Він промовив: «Чи не хо-
чете і ви піти?» (Івана, 6:67). Погодьтесь, 
повна свобода вибору! Ніякого примусу! 
Відповідь апостола Петра була такою: 
«Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова 
вічного життя». Ця історія цікава тим, що 
люди самостійно визначались — чи бути 
їм із Христом, чи піти від Нього.

Не знаю, яке рішення в житті прийме-
те ви. Але якщо хочете мати життя вічне,  
знайте: його дає тільки Христос для того, 
щоб бути з Ним і з Його народом.

Андрій Маліновський

Перше знайомство з Церквою
На що звернути увагу?

ВИБЕРИ ЖИТТЯ,
або Добра підказка Бога

«…Життя та смерть дав я перед вами... І ти вибери життя, щоб жив 
ти та насіння твоє…» (Повторення Закону, 30:19)
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П риємно, коли наші погля-
ди подобаються іншим 
людям. Особливо, коли це 

стосується релігійних переконань. Хо-
четься, щоб не просто їх схвалили ро-
дичі, сусіди, співробітники, керівники, 
а й свідомо перейняли ті «святині», які 
дорогі нам.

Схоже, що з деякими місіонерами на 
зорі християнства було саме так. Це ми 
знаємо з історії. Непросто, іноді навіть 
кровопролитно проходили дискусії сто-
совно «святих» зображень, деяких обря-
дів і постулатів християнської віри.

Отже, хочемо чи ні, на сьогодні має-
мо достатньо невтішну картину, коли в 
релігії з’явилося повно мішанини. Пра-
ведного з грішним. Християнського і 
суто язичницького.

— Це зручний місточок до істини! — 
проголошують захисники такого стану 
речей. — Так простіше поганам прийма-
ти істину.

Через таку позицію поступово й 
впроваджувались у Церкву якісь ідоло-
служіння чи щось близьке до цього.

Є в Біблії історія, коли патріарх Яків 
повертався до свого рідного дому з ба-
гаторічних скитань світами, і повертався 
не сам, а з сім’єю, слугами, пастухами. 
Чудово розуміючи, Хто Такий Господь, 
він зібрав усіх і сказав до дому свого: 
«Усуньте чужинних богів, які є серед вас, 
і очистіться, і змініть свою одіж. І встань-
мо, і підім до Бет-Елу, і зроблю я там жер-
тівника Богові... І вони віддали Якову всіх 
чужинних богів, що були в їх руках, і се-
режки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх 
під дубом...» І лише після цього звершив 
служіння Богу.

А зараз?
Переробка язичницьких свят у хрис-

тиянські. Молитва і поклоніння зобра-
женням і померлим. Замість колишніх 
божків — пантеон святих, відповідаль-
них за все на світі: за ліс, мореплавців, 
жінок, хвороби, воїнів тощо. Забобонні, 
суто поганські обряди життя і святку-
вань. Ось чим обросло нинішнє христи-
янство, яким старовинним недобрим та 
чіпким плющем обплуталось.

Адже воно тепер налічує майже 2000 
років, і ми вже можемо співставити й 
оцінити результати цього спрощеного 
підходу до такого важливого питання.

Одразу виникає сумнів у доцільності 

недоброї суміші. Тому що сучасний по-
ганин вже не той, який жив навіть 300 
років тому, а що вже й говорити про ти-
сячоліття. Сучасні язичники переважно 
чудово розуміються на тому, де істина, а 
де їхні поганські звичаї чи обряди. І не-
рідко саме присутність подібного огид-
ного «вінегрету» спокушає і зупиняє ба-
гатьох із них прийти до Бога. І це робить 
саме ця гірка мішанина нечистого з Бо-
жим. 

Далі, певен, неозброєним оком по-
мітно, що якість і самих християн, котрі 
визнають можливості таких поєднань — 

недобра і близька до нуля. Погляньте 
лиш тільки на школу чи кладовища на-
шої християнської країни.

Це й зрозуміло: коли в твоєму житті з 
Євангелієм намішана половина древніх 
ідольських традицій, таким і буде хрис-
тиянство — напів’язичницьким. Коли 
сказати за істиною і відверто, це зовсім 
не те, чому вчив Сам Ісус.

Той, хто серйозно знає вчення Хри-
ста і Його заповіді, стане молитися ще 
комусь, крім Бога?.. Невже визнає дріб-
ницею поклоніння і молитви перед зо-
браженнями, святкування з болотними 
травами по хатах, парканах і брамах? 
Освячення через священні страви, води, 
останки померлих чи «святі» предмети?

Бог завжди дивився на такі поєд-
нання осудливо і вкрай категорично! І 
питання не просто в якихось людожер-
ських чи інших огидних обрядах поган, а 
в самому принципі — не можна служити 
Богові язичницькими методами. Це як 
мерзотне золоте теля біля гори Сінай, 
про яке описано в книзі Вихід. Євреї ду-
мали, що зобразили Бога, Який вивів їх 
із рабства, вклонялись йому і раділи, на-
кривали столи і танцювали. А Він — засу-
див. Ще й як: «Залиш Мене (Мойсею),— і 
розпалиться гнів Мій на них, і Я винищу 
їх...»

Коли говоримо про суміш у христи-
янстві, відповідь однозначна: Господь не 
сприймає такого. Хто знає Писання, той 
розуміє, про що йде мова.

Отже, кожен, хто особисто дбає про 
душу свою,— відкривайте Євангеліє і 
вчіться, як віддалятися подалі від ідоло-
служіння і наближатися до Творця — Го-
спода Ісуса Христа.

Олекса Бурчак

АКТУАЛЬНО

Я кщо раніше більшість людей 
знали, що над ними є Бог, то 
тепер все змінилося. Для пе-

ресічної європейської людини християн-
ство втрачає свою значимість. А відомо, 
що світогляд визначає поведінку. Саме 
тому стає зрозуміло, чому моральні нор-
ми практично перестали діяти. Люди оці-
нюють свої вчинки в іншому ракурсі! Все-
дозволеність поглинула основні сфери 
суспільного та особистого життя. Люди 
стали «вільними» не тільки в думках, 
але й у вчинках. До чого це приводить? 
Може, до свободи? Чи, навпаки, духов-
ного рабства?

Кожна людина живе в певному соціу-
мі, який часто впливає на неї більше, ніж 
вона це усвідомлює. І якщо не робиш те, 
що інші, то опинишся поза цим соціумом, 
що для багатьох болісно. Особливо у 
середовищі підлітків та молоді. Всі захо-
плюються цигарками — і хлопець вже не 
хлопець, якщо теж їх не спробує.

Звичайно, паління — проблема не 
тільки молоді. Людям здається, що вони 
вільні робити з собою все, що заманеть-
ся. У сучасному світі не дуже «модно» 
думати про інших. Проте скажіть, де за-
кінчується свобода стосовно свого здо-
ров’я та починається відповідальність 
за шкоду оточуючим, які дихають цим 
димом? Що змушує повільно вбивати 
себе та ближніх? Задоволення? Душев-
ний комфорт? Тяга до яскравого жит-
тя? Зняття стресу? Адже ті, хто палить, 
часто говорять, що це допомагає їм 
позбутися стресу.

Але такі аргументи оманливі! Відомо, 
що в курців після двох діб без нікотину 
на МРТ реєструється збудження струк-
тур головного мозку, яке є характерним 
для всіх інших наркотичних залежностей 
(наприклад, кокаїнової чи амфетаміно-
вої). Також є очевидний синдром відміни, 
який проявляється занепокоєнням, дра-
тівливістю, нав’язливими думками і, як 
наслідок, поведінкою, спрямованою на 
отримання цигарок.

Згідно досліджень ВООЗ у світі від 
паління щорічно вмирає близько 6 млн. 
чоловік, при цьому 1,3 млрд. населення 
планети знаходиться в залежності від тю-

тюну. Оце дійсно «свобода»! Добровільно 
поповнити лави передчасно померлих!

А скільки гине від наркотиків?! Як 
швидко підлітки та молодь пробують цю 
отруту, намагаючись довести батькам та 
оточуючим, що вони вже виросли та мо-
жуть самостійно розпоряджатись своїм 
життям. Однак «вільний» вибір нарко-
мана, який знаходиться «на голці», часто 
коштує життя. Особливо, якщо це ще 
зовсім юна особа, у якої звикання настає 
катастрофічно швидко у зв’язку з нез-
рілістю вольових якостей та фізіології. 
Дорослих ця отрута також блискавично 
перетворює спочатку на деградовану 
істоту, а потім позбавляє життя. Стільки 
людей руйнують себе так званою свобо-
дою вибору!.. 
Яка безглуз-
дість!

За остан-
ні роки дуже 
модним стало 
робити татую-
вання або пір-
синг (проколю-
вання різних 
частин тіла). 
«Ще вчора» 
вони були сим-
волами зло-
чинного світу, 
а сьогодні ста-
ло звичними 
серед широ-
ких верств 
н а с е л е н н я . 
П е р е в а ж н а 

більшість — це молодь, яка вважає, що 
виглядає «круто».

Але непогано було б знати, що ці про-
цедури небезпечні. Фарби та пігменти, 
які використовуються для тату, можуть 
спровокувати різні хвороби, а також чис-
ленні бактеріальні інфекції та алергічні 
реакції. Через інструменти, якими ро-
биться тату або пірсинг, заносяться сер-
йозні хвороби: гепатити В та С, СНІД. Як 
контролюються у нашій країні салони, де 
роблять такі процедури? Для того, щоб 
знищити вірус гепатиту, інструменти по-
трібно стерилізувати автоклавом (спеці-
альний апарат, що знезаражує паром під 
тиском) протягом 45 хвилин. Чи у всіх са-
лонах вони є? Та й чи вся молодь робить 

пірсинг чи тату у салоні? Часто-густо це 
робить «знайомий», який просто «миє» 
голки в окропі, що, звісно, абсолютно не-
достатньо для знищення вірусу.

Ще одна небезпека тату — це малюн-
ки, якими «прикрашають» тіло. Часто ті, 
хто їх наносить і отримує, не розуміють 
значення останніх, бо копіюють із кни-
жок та Інтернету. А вони мають далеко не 
нейтральний характер. З давніх давен у 
тату закладалось якесь закляття або знак 
приналежності до певного племені чи, 
навіть, ідола. Так дракон у класичній за-
хідноєвропейській геральдиці — символ 
злої сили. Павук —диявол, який плете 
сіть для грішних душ; зайчик — боягуз-
тво та розпуста. Цей список можна про-
довжувати і продовжувати. Нерідко на-
писи є прямим закликом до дії якогось 
демона. Можна сказати, що татуювання 
подібні тавру для худоби, яким визнача-
ють належність певному «господарю».

Унікальною людину робить не зов-
нішній, а внутрішній світ. Наївно думати, 
що, «змінюючи» чи «прикрашаючи» тіло, 
ми зможемо щось кардинально зміни-
ти в собі. Та й взагалі, гонитва за модою, 
будь-то паління, татуювання, пірсинг, 
певний одяг, фарбування чи щось інше, 
вказує на слабку волю людини та втрату 
індивідуальності. Адже, згідно з енци-
клопедичним словником, психологічною 
основою моди є інстинктивна, слабко 
залежна від свідомої волі мінливість як 
прояв стадного інстинкту.

У наш «вільний» час не варто підда-
ватися загальній течії та робити з собою 
те, що всі. Потрібно мати власну думку. 
Адже справжня свобода — це не «роблю, 
що хочу», а відповідальність за вчинки. 
Ті, хто так живе, не стануть рабами своєї 
грішної плоті, похоті. Так говорить Біблія. 
Справжня свобода не пов’язана з вико-
нанням бажань. Вона відрізняє зле від 
доброго та обирає останнє. І таку свобо-
ду дає тільки Ісус Христос.

«Господь же — то Дух, а де Дух Го-
сподній, там воля», — так проголошує 
свята книга Біблія! (2-е послання до Ко-
ринтян, 3:17.)

Альона Гордієнко

Примарна свобода
За останні десятиліття людство зробило величезний крок у на-

прямку вільного мислення кожної окремої особистості та суспіль-
ства в цілому, що принесло не тільки добрі, але й негативні наслідки. 
Наприклад, таке поняття як «авторитет» майже втратило своє 
значення. Адже кожен «сам собі закон», тому цінності, які визнача-
лись раніше, позбулися сили. Залишки непорушних авторитетів ми-
нулого — церкви, сім’ї, держави — знаходяться в небезпеці.

СУМIШ 
ХРИСТИЯНСТВА З ЯЗИЧНИЦТВОМ

місток до народу чи в прірву?
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К оли я вчився у 9-му класі, 

помер батько від хвороб, 
які отримав на фронті під 

час Другої світової війни. Через декіль-
ка місяців мав вийти на пенсію, але не 
встиг. Мені доводилося приймати важли-
ві рішення без його мудрої поради. Щось 
було простіше, щось важче, але після за-
кінчення школи трапилося самостійно 
приймати непросте рішення. 

Справа в тому, що з самого дитинства, 
як і мої батьки, я щиро вірив у Бога, тому 
не вступав до піонерської та комсомоль-
ської організацій. Навіть жовтеням не був. 
Не тому, що батьки забороняли або по-
грожували, ні — сам розумів, що це проти 
моєї совісті й віри. Звісно, що за все по-
трібно платити, і за переконання  — теж.

Віруючим учням нерідко навмисно 
занижували оцінки з найважливіших 
предметів, а потім на шкільних зборах 
принизливо проголошували, що всі, хто 
вірить у Бога, є відсталими, недорозви-
нутими людьми з минулого тисячоліття. 
Це була відверта пропагандистська не-
правда.

Ще в п’ять років мене навчили читати 
й писати, тому програма першого кла-
су виявилась нескладною, і до п’ятого я 
був відмінником, аж поки рішуче не від-
мовився вступати у піонери. Тоді нашим 
класним керівником стала вчителька ге-
ографії, дружина парторга. Тут і почало-
ся з її боку активне «перевиховання», так 
що в мене не залишилося ніяких сумнівів 
у хибності комуністичних спілок. Це про-
довжувалося до кінця навчання в школі. І 
в 1984 році я отримав атестат, де «зусил-
лями» вчителів-комуністів з алгебри сто-
яв «твердий трояк». 

Вступити кудись із таким «відмінним» 
балом з найважливішого предмету шан-
сів не залишалось, а характеристика іде-
ологічно невиправного випускника оста-
точно позбавляла можливості навчатися 
в більш-менш престижному закладі.

Однак несподівано через тиждень 
після випускного до нашого дому під’їхав 
директор школи, який одночасно був і го-
ловою сільської ради. Доброзичливо за-
просив сісти в машину. Почалась розмова 
про мої плани на майбутнє. Однак це був 
лише короткий вступ до головного. Ви-
тримавши потрібну в таких випадках пау-

зу, він повідомив, що повернувся з наради 
директорів шкіл та місцевих голів, на якій 
розглядалися важливі питання. Одним із 
них було обговорення потреби району в 
двох молодих висококваліфікованих спе-
ціалістах. Для цього вирішили відправити 
на навчання до МГУ (Московський дер-
жавний університет) кращих випускників. 
На той час це був найпрестижніший уні-
верситет Радянського Союзу. Потрапити 
туди без золотої медалі неможливо. І то 
не всім медалістам щастило. Однак був 
ще один варіант — отримати направлен-
ня від району.

І тут я здивовано почув, що мене об-
рано одним із цих кращих. Пропонуєть-
ся поступати на факультет економіки, 
щоб потім працювати економістом у ра-
йонній адміністрації. Другий кандидат із 
іншої школи має стати юристом. Нас бе-
руть на повне забезпечення: гарантуєть-
ся гуртожиток, спеціальна стипендія 100 
карбованців, а також оплачується проїзд  
додому на канікули.

Директора я поважав за те, що він, 
хоч і був комуністом, однак віруючих ні-
коли не висміював і не принижував. Утім 

сприйняв цю пропозицію насторожено. 
Відверто не вірив у щирість його слів. Але 
той говорив серйозно й переконував не 
втрачати такої можливості. На моє питан-
ня про атестат з трійкою махнув рукою, 
кажучи, що залишились чисті бланки й 
це не складне питання. Є інша проблема, 
вирішення якої залежить від мене: необ-
хідно вступити до комсомолу! Тоді ніяких 
перешкод не буде. Це вже обговорили на 
нараді. Від мене необхідна лише згода. 
Району потрібен чесний, принциповий 
молодий економіст.

Розуміючи, що я не готовий прямо 
зараз дати відповідь, голова дав два-три 
дні на роздуми з проханням не відкла-
дати рішення.

Питання було не просте, але спо-
кусливе. Хто б не мріяв про таку можли-
вість? Успіх сам йшов до рук!

Про цю розмову нікому не сказав, 
навіть матері. Однак вибір потрібно ро-
бити, а часу на роздуми небагато. З ким 
порадитись? Батька вже нема, а інші або 
не зрозуміли, або не були авторитетом. 
Залишалось тільки одне — молитися 
Богу. Так я і зробив. Совість не дозволила 

стати зрадником заради успіху, тому зро-
бив вибір не на свою користь.

Через декілька днів директор приїхав 
за відповіддю, але довелось його роз-
чарувати тим, що я не хочу бути комсо-
мольцем. «Що ж, це твій вибір, але знай, 
що такого шансу в житті більше ніколи не 
буде» - сказав він і поїхав.

Минули роки. Радянський Союз роз-
пався на окремі держави, а значна ча-
стина підприємств «успішно приватизу-
валась» тими, хто займав якусь значну 
посаду. Можливо, і мені «припав» би 
якийсь завод чи фабрика у 90-х роках, 
якби дослухався порад та пропозицій 
комуністичних ідеологів, програмою 
яких було різними засобами відвернути 
людей від Бога.

Чи жалкував коли-небудь про свій ви-
бір? Ні, такого не пам’ятаю! Що придбав? 
Спокійну совість, численних друзів-хри-
стиян, тихий нічний сон… А головне — 
Спасителя та вічність разом із Ним у небі.

А що ж у матеріальному? Теж не гірше 
за всіх! Ні, я нічого не втратив, а придбав 
значно більше!

Михайло Бондар

СВІДЧЕННЯ

Р озповім про переживання, 
які трапилися у моєму жит-
ті. Зізнаюся відразу  — це 

давалось нелегко. Коли була ще дошкіль-
ницею, моя сестра серйозно захворіла. 
Через це мама більше не могла працюва-
ти за фахом і змушена була влаштуватись 
прибиральницею неподалік від дому.

Я часто бувала у неї на роботі й до-
помагала: підмітала підлогу, виносила 
сміття з кошиків. Таким чином довелося 
побувати в кабінетах різних фахівців.

У своєму дитячому уявленні розділя-
ла їх не більше як на «чоловічі» і «жіно-
чі». У «чоловічих» було нецікаво: безлад, 
брудна підлога, багато недопалків, диха-
ти важко. У робочий час мама просила 
працівників вийти на кілька хвилин (так 
легше і швидше прибрати), на що у від-
повідь чула: «Тільки сокиру не знімати». 
Вираз запам'ятала, але зрозуміла його 

набагато пізніше.
Загалом ті кабінети, де працювали чо-

ловіки, зовсім не привертали уваги. Зов-
сім інша справа жіночі! Один мені дуже 
подобався: там я затримувалася най-
довше. На столі різнокольорові ручки, 
олівці, канцелярське приладдя, красиві 
календарики кишенькового формату... А 
гумки! Я таких ніколи не бачила раніше. 
Було надзвичайно цікаво. Тому уважно 
все розглядала. Але найцікавіше знахо-
дилось не на столі, а під ним. Там стояли 
туфельки на красивому каблучку! Яку ді-
вчинку таке не привабить? Ось справж-
ній кабінет! Тому запам'ятала й табличку 

на дверях: «Бухгалтерія».
Уже тоді вирішила, що хочу працювати 

саме на такій роботі, мала на увазі кабінет 
із туфельками під столом. Хоча зовсім не 
уявляла, що в ньому потрібно робити.

Після закінчення школи нічого не ви-
бирала, а відразу пішла вчитись на бух-
галтера. І через кілька років уже працю-
вала головним бухгалтером.

Мені подобалась робота з паперами. 
Різноманітні канцелярські предмети, 
обов'язково красивий маленький кален-
дарик і туфлі під столом були основними 
атрибутами тепер уже мого кабінету (ту-
фельки не завжди мені були потрібні, але 
незмінно присутні). Збулася мрія дитин-
ства! Так тривало чимало років. Влашто-
вувало все: висока заробітна плата, ко-
лектив, керівництво, премії, подарунки, 
виїзд на активний відпочинок за рахунок 
організації…

Але одного разу почула про Бога. Діз-
налась, що «усяка неправда — то гріх...» 
Ні для кого не секрет, що робота голов-
ного бухгалтера пов’язана з неправдою. 
Совість почала засуджувати, спокою не 
було. Ось тоді усвідомила, що грішниця 
і розкаялася перед Богом. Працюючи 
далі, грішити вже боялася. Що ж робити?

Вирішила звільнитися. Але залишити-
ся без роботи — невесела перспектива. 
Що скажуть родичі, які не розуміли мене 
і не поділяли біблійних поглядів на жит-
тя? Радитися з ними не було сенсу, а со-
вість вимагала залишити цю посаду. Коли 
усвідомлюєш, що робиш неправильно, 

навіть спиться погано. Хотілося звільни-
тися від цього почуття.

Приблизно за тиждень повідомила 
керівництво, що звільняюся. І тут знову 
почалися вмовляння залишитися. А мені 
від цього тільки важче. Що ж я роблю? 
Куди піду працювати? І як швидко знайду 
нову роботу? Адже, зазвичай, зі старого 
не звільняються, поки не знайдеться но-
вого місця. А у мене не тільки нового міс-
ця не було, я втрачала в зарплаті й у всіх 
інших привілеях. Але це не лякало, бо 
життя в постійній незгоді з собою через 
виробничу потребу грішити приносило 
набагато більше душевного болю.

І я пішла. Вибір був нелегкий. Додому 
йшла не відаючи, що чекає попереду. До-
машні крутили пальцем біля скроні, пи-
таючи: "На які кошти житимеш?»

Однак Бог подбав і про це. Я ні дня не 
сиділа вдома. Один родич підшукав ро-
боту. Так я переконалася, що Бог піклу-
ється про всіх, хто прагне жити по совісті 
і Слову Божому.

Бо написано: «Ніхто двом панам слу-
жити не може, бо або одного зненави-
дить, а другого буде любити, або буде 
триматись одного, а другого знехтує. 
Не можете Богові служити й мамоні. Че-
рез те вам кажу: «Не журіться про життя 
своє : що будете їсти та що будете пити, ні 
про тіло своє : у що зодягнетеся. Чи ж не 
більше від їжі життя, а від одягу тіло? По-
гляньте на птахів небесних, що не сіють, 
не жнуть, не збирають у клуні, та проте 
ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не 
багато вартніші за них?» (Євангеліє від 
Матвія, 6:24-26.)

Бог не залишає Своїх дітей. Знаю це з 
власного досвіду.

М. Б.

Нелегкий вибір
Вже з малих літ перед людиною стоїть проблема вибору. 

Стояла вона і переді мною. 

«Мої університети»



ДВА БЕРЕГИ6 СВІДЧЕННЯ

Я пам'ятаю своє хрещення. Це було 
в серпні 1980 року. У той час держав-
ною ідеологією СРСР був атеїзм. Але 
я не відразу усвідомив, що тепер по-
винен жити Божим життям — в ім'я 
Отця і Сина, і Святого Духа.

В сі християни знають: коли 
відбувається таїнство хре-
щення, хреститель, занурю-

ючи в воду того, хто хреститься, голос-
но проголошує: «Хрещу тебе в ім'я Отця 
і Сина, і Святого Духа!» Це заповідь Ісуса 
Христа: "Тож ідіть і навчіть всі народи, 
христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого 
Духа...» (Матвія, 28:19.)

Ми живемо в людській історії, а по-
винні жити в Божій. Тоді все буде інакше. 
Визнати Бога як Творця, Отця всього 
творіння — з цим погоджується бага-
то людей. Мало хто заперечить, що 
Христос — історична особистість, з 
народження Якого почалася наша ера. 
Що Він залишив прекрасне вчення добра 
і щастя. Але як жити так, коли навколо 
суцільний обман, злість, неправда, де ко-
жен хоче за твій рахунок щось мати, і ми 
усі занурені в це гріховне життя.

Не плоть, а дух розтлився в наші 
дні,

І чоловік у відчаї сумує…
До світла рветься в мороці нічнім,
Здобувши ж світло, ремствує, бун-

тує…
Зневірою приречений на сплін,
Нестерпне нині він терпіти має,
Свою погибель розуміє він
І прагне віри… але не благає…
Не скаже у молитві він, гордій,
Хоч під дверима й журиться без 

міри:
«…Впусти мене! Я вірю, Боже мій,
Допоможи позбутися невіри!..»

Федір Тютчев
Як жити праведно? Як не бути воро-

гом собі й іншим? У цій значні проблемі 
Бог з’являється нам у Своїй третій осо-
бі — Духа Святого.

Але свято Трійці відкриває перспек-
тиву, що людина людині друг і брат. Як 
Бог у трьох особах, так і ми маємо дух, 
душу і тіло. І повинні жити вірою в повно-
ту цієї Святої Трійці.

Одна християнка багато молилася 
за свого чоловіка-п'яницю. Якось пізно 
ввечері друзі «доставили» його додому, 
перевели через поріг і зникли. Він стояв 
і хитаючись тримався за шафку. Почувши 
чоловіка, дружина поспішила назустріч. 
Але той, піднявши праву руку вгору, про-
кричав: «Богомолко, забирай свої книги 
і що тобі найцінніше та йди геть!» І так з 
простягнутою рукою впав на підлогу та 
захропів. Дружина пішла в кімнату, по-
молилася за чоловіка й сім'ю, і як завжди 
закінчила молитву: «В ім'я Отця і Сина, і 
Святого Духа, амінь!» Потім попросила 
сина допомогти закутати батька в ков-

дру, покла-
ла на воза і 
привезла до 
своєї мами. 
Уже о шості 
ранку він 
прокинувся 
в чистій по-
стелі, підвів-
ся і озирнув-
ся. «Де я?» 
— запитав. 
Д р у ж и н а 
у в і м к н у л а 
світло:

— Ти у 
своєї тещі, 
любий.

— А як я сюди потрапив?
— Я привезла. Ти ж сказав, щоб я взя-

ла найцінніше і пішла. Я так і зробила — 
ти у мене найцінніше в цьому житті!

— Да-а-а? — здивовано протягнув 
він.

Свідомість нагадала доброту і тер-
піння дружини, з якими зустрічала його 
майже завжди п'яного. І як він скаженів, 
коли заставав її у молитві на колінах.

Після цього випадку став читати 
Євангеліє. І настав той урочистий мо-
мент, коли і він приймав хрещення, і став 
жити в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. 
А раніше жив в ім'я горілки, лихослів'я і 
розпусти. Цю переміну в ньому зробив 
Дух Святий.

У житті ми часто зустрічаємося з не-
справедливістю, незаслуженими звину-
ваченнями. У таких ситуаціях даємо волю 
почуттям, різким словам і необдуманим 
вчинкам, про що потім шкодуємо. У Бі-
блії сказано: «Людина, що стриму не має 
для духу свого, це зруйноване місто без 
муру» (Притчі, 25:28).

Якось, повернувшись з богослужін-
ня, християнин побачив у своєму городі 
свиней. Вони із задоволенням підривали 
кущі картоплі, пустували, гасаючи догля-
нутими грядками. У кутку городу було 
видно, що дві дошки паркану відсунуті 
і тримаються тільки на верхніх цвяхах. 
Стало зрозуміло, чиї поросята і хто їх 
сюди направив.

Всередині господаря все закипіло, 
мимоволі стиснулися кулаки, а очі вже 
шукали якусь дошку або палицю. «Зараз 
я їм дам, - зірвалося з губ, — ще й сусі-
дові перепаде!» А всередині почув інший 
голос: «Християнин так не поводиться!» 
«Це Дух Святий зупиняє», — зрозумів він.

Повернувся, зайшов до будинку і 
впав на коліна:

— Господи, прости, звільни від зла, 
помсти, образи, - молився, — в ім'я Отця 
і Сина, і Святого Духа.

Заспокоєний поспішив до сусідів.
— Сусідко, ваші свині у мене на городі 

господарюють, - звернувся до жінки, що 
стояла на порозі.

— Невже?! Зараз! — розгублено про-
тягла сусідка. - Настю, йди свиней вига-
няй! - крикнула вона всередину будинку.

— Мамо, ти ж сама сказала їх туди за-
пустити, - виглянула дівчинка, але відра-
зу почервоніла, побачивши сусіда.

Разом вони загнали свиней у хлів. 
Скандалу не трапилось. Так працює 
Дух Святий.

Тільки християнин, який скеровуєть-
ся Духом Святим через Біблію, зможе 
правильно зорієнтуватися в будь-якій 
життєвій ситуації.

Коли я писав ці рядки, друг надіслав 
цікаву історію. Якось проповідник нама-
гався підготуватися до проповіді. День 
був дощовий, маленький син не мав чим 
зайнятись, тому він нудився і вередував, 
заважаючи зосередитись.

Нарешті батько в розпачі схопив ста-
рий журнал, погортав його, знайшов 
велику яскраво розфарбовану сторінку. 
Це була карта світу. Вирвав її з журналу, 
розірвав на шматки і кинув їх на підлогу 
зі словами:

— Сину, якщо зумієш зібрати цю мапу, 
я дам тобі грошей на морозиво.

На його думку, це було заняття на весь 
ранок. Однак не минуло й десяти хвилин, 
як у двері його кабінету постукали. Це 
був син із зібраною картою. Батько, коли 
побачив всі шматочки карти точно роз-
ставлені по місцях, здивувався.

— Синку, як ти зумів скласти все так 
швидко? - запитав проповідник.

— О, — відповів той, — це було легко. 
На іншій стороні малюнок людини. Я про-
сто перевернув клаптики, зібрав портрет 
людини, поклав його на аркуш паперу і 
знову перевернув. Я вирішив, що якщо 
людина правильна, то і Світ буде пра-
вильний.

Батько посміхнувся — діватись було 
нікуди — й простягнув синові гроші на 
морозиво.

- «Якщо людина правильна, то і Світ 
буде правильним», - повторив батько.

А правильною людину може зро-
бити тільки Дух Святий. І тоді у неї буде 
життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Петро Басько

«Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу 
свою занапастить?» Матвія, 16:26 «Складайте ж собі 
скарби на небі». Матвія, 6:20

О станнім часом у нашому місті відкрилося багато лом-
бардів, в яких під заставу цінностей можна швидко от-
римати певну суму грошей. Оформлення необхідних 

паперів спрощено: головне, щоб застава була дійсно цінною, а це 
визначають досвідчені фахівці.

«Швидкі гроші» ваблять багатьох. Для того, щоб отримати їх, 
віддають у ломбарди дорогі речі, сподіваючись незабаром вику-
пити. Та часом це вже неможливо...

Якось один чоловік ридаючи благав повернути йому за-
кладену в ломбарді цінну сімейну реліквію: старовинний ви-
ріб із золота.

Він приніс усю необхідну для викупу суму, але з деяким запіз-
ненням. І йому ввічливо пояснили, що річ уже продана. Незважа-
ючи на всі зусилля і старання, ця людина так і не змогла поверну-
ти сімейну реліквію...

О, як він шкодував про свій необачний вчинок, як лаяв сам 
себе за те, що зважився, хоча б і на час, розлучитися зі своєю кош-
товністю, обмінявши її на гроші! Як важко було усвідомити те, що 
вже ніколи її не побачить!

У Біблії описано випадок, коли чоловік на ім'я Ісав, повернув-
шись із полювання дуже голодним, поспішив обміняти своє ви-
соке положення перворідного сина на сочевичну юшку (Буття, 
25:29-34). У підсумку він утратив право на величезний спадок і не 
зміг нічого поміняти, хоча й гірко благав про це свого батька.

У Своєму Сині Ісусі Христі Бог приготував всім людям незмір-
но дорогоцінний подарунок. Але багато хто відмовився від нього, 
вклавши своє життя в те, що тлінне.

На жаль, є християни, які з часом починають більше цінувати 
тимчасове земне, тому втрачають справжнє багатство.

Хтось сказав, що Христос повинен бути у нас не тільки на пер-
шому місці, але також і на другому, і на третьому, і на всіх інших 
місцях нашого життя.

Нехай сам Господь відкриє нам небезпеку проміняти віч-
ні цінності на тимчасові і збереже кожного від цього фаталь-
ного кроку!

Світлана Тимохіна

ЛЮДИНА, 
яка не може 
сказати: «НI»

Зазвичай, така людина слухає 
будь-кого, навіть шкодячи собі. 
Чому так важко буває сказати: «Ні»? 
Чому навіть важливі питання не ви-
рішує сама, а постійно керується 
думками та повчаннями інших?

Н ерідко за цим стоять еле-
ментарні життєві амбіції, 
а не готовність кинути все 

та взяти участь у справі своїх друзів чи 
близьких. І не тому, що має багато віль-
ного часу. Ні, просто хочеться зберегти 
імідж такої собі хорошої, доброзичли-
вої людини.

Таким чином, безвідмовна поведін-
ка стає навіть дуже вигідною: можна 
відчути себе важливим та потрібним, 
отримати підтвердження власної зна-
чимості. Адже приємно бути «хоро-
шою людиною», «незамінним співро-
бітником» чи «справжнім другом».

Причому важливо не те, як часто 
погоджуєшся на пропозиції та прохан-
ня інших, а те, як себе при цьому від-
чуваєш: героєм чи жертвою, молодчи-
ною чи нікчемою.

Часто підштовхуючим моментом 
стають фрази типу: «Зроби це, ти ж та-
кий розумний, адже крім тебе ніхто не 
впорається...» Для таких людей дуже 
важливо постійно отримувати подіб-
ні заохочення від оточуючих. Але це 
являється банальною гордістю. Праг-
нення бути зручним для всіх (не обра-
зити, порадувати, врятувати) часто ще 
виникає через страх бути відкинутим 
суспільством.

Фізичний світ містить певні бар’єри, 
подібно дамбі, яка не дає можливості 
пробратися воді за її межі. Наша шкі-
ра — це теж своєрідний бар’єр. Вона 
не пропускає нічого зайвого до нашо-
го організму. У духовному світі теж є 
аналогічні межі. Незважаючи на те, що 
вони невидимі, все ж таки існують. По-
винні існувати!

Ці бар’єри зберігають нас від втор-
гнення чужого. Слово «ні» — найго-
ловніше при створенні особистісного 
бар’єру. Вимовляючи його, людина дає 
можливість іншим зрозуміти, що само-
стійно керує своїм життям. І будь-хто 
повинен виражати свою позицію до 
того чи іншого питання, в залежності 
добре воно чи ні. І поганій справі рі-
шуче сказати: «Ні!»

Свята книга Біблія теж нас навчає, 
що ми повинні, за необхідності, проти-
стояти навіть тим, кого любимо, кажучи 
їм, наприклад: «Я не буду брати у цьому 
участі, така поведінка недостойна чи 
аморальна». Писання закликає твердо 
відповідати: «Ні!» на гріховні пропо-
зиції інших людей. Цар Соломон дає 
таку настанову: «Мій сину, як грішники 
будуть тебе намовляти, то з ними не 
згоджуйся ти!» (Пр. 1:10)

Ми всі створені з вільною волею та 
розумом. Враховуючи досвід поколінь, 
прислухаючись до порад близьких, 
друзів, вибір всеж таки робимо ми. 
Ми самі відповідальні за свої вчинки 
та слова. А особливо за відмову йти на 
гріх, твердо кажучи йому: «Ні!»

Тому надзвичайно важливо форму-
вати правильні цінності та виставляти 
пріоритети. Відповідно і позиція буде 
завжди стійкою та чітко сформованою. 
Це стосується особливо найбільш важ-
ливих напрямків людського життя: чи 
то вибору професії, чи супутника жит-
тя, чи навчання, чи місця проживання...

Марія Васильченко

Не міняйте вічне на тлінне!

В Iм’я Отця i Сина, i Духа Святого 



ДВА БЕРЕГИ 7ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ (ВИПАДКИ)

Щ о принесе обра-
на омріяна дале-
чінь?

Перші         люди були створені 
Богом за Його образом та подо-
бою й призначені для спілкування 
і єднання з Творцем. Але це не були за-
програмовані роботи, - Господь наділив 
їх волею, можливістю вибору...

І вони вибрали… Це стало нашою 
спільною трагедією, бідою всього люд-
ства. У Всесвіті вже тоді боролися дві не-
видимі, протилежні за своїми сутністю й 
намірами сили. Людина ж опинилась у 
виборі між ними…

Нещодавно мене вразила розпо-
відь. Оповідач особисто знав учасника 
цих подій.

Під час Другої світової війни три рідні 
брати з України потрапили в полон. А там 
нещадна праця до виснаження, голод і 
зневіра. Вони вже відчували подих смер-
ті. Раптом ту територію, де знаходився 
їх концтабір, визволили американці. Так 
знесилені й знедолені брати опинилися 
в Америці. Утім, людьми були працелюб-
ними, знались на техніці, тож один фер-
мер найняв їх до себе. Перша можливість 
наїстися, скільки бажаєш, незвична й 
бентежна можливість спокійно, без ок-
рику відпочити — ці вражаючі відчуття 
зрозуміють лише ті, хто таке пережив.

Працювали завзято, хазяїн був задо-
волений і платив щедро. Зрештою, хлоп-
ці ні в чому не мали потреби. Нажили 
майна, з'явився навіть деякий капітал, 
подумували і свою справу відкривати. 
Але сталася подія, яка цілком змінила 
їхнє життя.

До берега тих країв причалив кора-

бель із СРСР. З нього вийшли люди, які 
шукали своїх земляків і пропонували їм 
повернутись на батьківщину. Агітатори 
були навчені добре...

Знайдених запрошували на кора-
бель, де так тоскно грала гармонь… 
Лунали пісні рідною мовою… і бадьоро, 
із запалом розповідалося, як чудово жи-
веться людям у післявоєнному Радян-
ському Союзі!

Брати теж потрапили на корабель. 
Промовці не знали втоми у своїх захо-
плюючих розповідях про достаток всьо-
го в Україні, про рівноправ’я і про землю, 
яку роздають, скільки хто захоче… а не 
так, як у капіталістів…

Загорілись серця братів. Думками 
про повернення запалали! Фермер, від-
чувши недобре, як тільки не вмовляв їх 
залишитися, та лукаві промови звабили 
довірливих парубків.

Він їх щедро розрахував, і брати із не-
поганим заробітком у кишенях заванта-
жили нажите майно на судно...

Коли ж вийшли в нейтральні води, до 
каюти братів увійшли ті, хто миттю розві-
яв жадані очікування прекрасного життя. 
Виявилося, що на кожного вже заведені 
справи, з яких зачитали, що вони зрад-
ники й вороги народу. Двох братів було 
розстріляно й викинуто за борт. Третій, 

від якого й стала відомою ця трагічна іс-
торія, відбув 8 років сталінських таборів...

***
Колись улесливими словами поста-

вив лукавий людину перед вибором: 
вірити Богу чи вірити йому? І людина 
спокусилась. Так сталася драма всього 

людства: через непослух своєму 
Творцю зло ввійшло у світ, а з ним всі 
негаразди й смерть.

Іноді ти робиш вибір, звабив-
шись на лукавство, і це впливає на 
всю долю, і змінити щось уже буває 

запізно...
«Самі станете богами!» - ось віковічна 

спокуса, звабливий почерк сатани. Нато-
мість Господь прагне підняти людину до 
Свого рівня, але іншим шляхом - шляхом 
послуху й любові людини до Нього. Як 
шкода, що більшість найчастіше обирає 
саме нечестивий шлях до богоподібно-
сті... Спокушається знову...

Н. Замкова-Ферфелуца

А рмія… Розпечений сон-
цем плац. Розчервоніле 
від люті лице командира. 

Я на два кроки попереду шеренги. І… 
тирада, спрямована на мою адресу, 
переплетена нецензурною лайкою.

- Де Бог твій був, коли я друзів 
своїх понівечених виносив з поля 
бою, і вони помирали в мене на ру-
ках, а в їхніх очах була жага до життя 
та німе благання про допомогу, а я ні-
чим зарадити не міг? Де Бог твій був, 
коли ми їх опускали в землю? Моло-
дих. Яких життя закінчилось, ледве 
розпочавшись. Якби Бог бачив та чув 
ридання рідних, то Він не витримав 
би цього! Навіть моє серце краялося, 
коли глиби землі глухо гупали об віко 
домовини. І ще кажеш, що смерть 
і життя в Його владі? Якби я стояв 
перед вибором, кому доручити жит-
тя в небезпеці: Богу чи автомату, то 
без найменшого сумніву вибрав би 
зброю. Знаєш, який бог наймогутні-
ший? Запам’ятай — атомна бомба! А 
ти, сектанте, до вбиральні! І щоб там 
усі раковини блищали, як у негра 
зуби! Кру-гом!! Бігом марш!!

Спогади… Запилені часом спо-
гади… Ніби по-новому переживаєш 
миті життя, згадуючи та осмислюючи 
їх, ніби з протилежного боку. З боку 
тих, хто не бажає бути під керуван-
ням та захистом вічного Бога.

Людям хочеться мати такого 
«бога», яким можна користуватись 
тут, на землі. Щоб Він служив тлінно-
му тілу вірою й правдою. 

І хочеться не одного такого, а ще 
з десяток. Бо тоді відчуваєш вже себе 
«всемогутнім серед богів», але… 
не вічним. І раптом тут втрачає без-
смертна душа задоволення, зіщулив-
шись, як ображена сиротина, тужить 
за чимось світлим, чистим та немину-
щим, чого на землі не може знайти. 
Бо ж по суті своїй вони не боги.

Ісус Христос — це єдиний, Хто 
може дати щастя в злиднях, міцну 
надію, коли опиняєшся з близькими 
по різні боки вимірів часу. Щось нез-
рівнянно краще, коли дивишся в хо-
лодні, безжальні очі смерті, і тобі не 
потрібен автомат. Бо дух прагне до 
свого небесного Батька, Який тебе 
любить і завжди поруч. І Він є твоїм 
Богом… Отже, де Бог твій?

Веніамін Ціцей

Ю рій Іванович народив-
ся і виріс у невеликому 
курортному містечку 

на березі моря, де й прожив усе життя. 
Сьогодні в нього ювілей — півсторіччя. 
Є про що поміркувати, що згадати... День 
пройшов із рясними поздоровленнями 
і побажаннями: щастя, здоров’я, благо-
получчя, усмішок тощо. Зранку привіта-
ла Ірина, з якою прожив у шлюбі вже 25 
років, потім колеги на фірмі. А ввечері 
до батька прийшли дочки з сім’ями. По-
сиділи за святковим столом у теплій 
доброзичливій атмосфері. Коли гості 
розійшлися, Юрій Іванович подався в 
спогади. Пригадав, як одна несподівана 
зустріч — 18 років тому — вплинула на 
його життя...

* * *
Вже годину Юра сидів на лавці цен-

трального бульвару. Поруч снували 
люди, зайняті своїми справами. Поспіша-
ти нікуди не хотілось, а невтішні думки 
вкотре хвилювали змучену душу. За сім 
років подружнього життя відносини з 
жінкою зайшли в тупик. Остаточно пере-
стали розуміти один одного.

Юра був чоловіком дуже розсудли-
вим — завжди аналізував свої дії та об-
ставини, в яких опинявся. Ось і зараз 
знову намагався знайти корінь пробле-
ми. Що ж потрібно для щасливого сімей-
ного життя? Він вже давно зрозумів, що 
сім років тому повівся легковажно. Тим-
часове захоплення та якась «спортивна» 
зацікавленість привели до шлюбу. А по-
тім щороку все більше і більше переко-
нувався в тому, що дуже важливо мати 
однакові погляди на життя, спільні цінно-
сті, однакові принципи виховання дітей. 
А не так, як у них з Іриною: різні гаман-
ці, різні життєві орієнтири, неоднакове 
ставлення до людей...

Будучи відповідальним, Юра не доз-
воляв собі думати про розлучення, тим 
більше тепер, коли в них підростали дві 
чорноокі красуні. Зараз його краяла 
болюча думка: чому розуміння такого 
важливого питання прийшло так пізно? 
Невже всі люди приречені на подібні по-
милки? Може, в когось буває по-іншому?

Вдивляючись в обличчя перехожих, 
намагався вгадати: а як у них? Раптом се-
ред натовпу побачив знайомі риси. При-
дивився. Точно, з доброзичливою по-
смішкою на обличчі наближався Артем, 
шкільний товариш. П’ятнадцять років  
не бачились. Як швидко минає час... Їхня 
дружба закінчилась у 9-му класі, коли 
за програмою вивчали твори Л. М. То-
лстого. Артем якось особливо сприйняв 
євангельські цитати з роману «Воскре-
сіння», запропонованого для додатково-

го читання. Через ті невеличкі уривки він 
потягнувся до віруючих і став відвідувати 
їхні богослужіння. Це й стало причиною, 
що дружба між Юрієм та Артемом швид-
ко згасла. Потім армія, і більше вже не 
зустрічалися.

Та чому він такий щасливий? Артем 
пройшов би повз нього, якби Юрій не 
зупинив в останню мить. Радість від не-
сподіваної зустрічі поступово перейшла 
в довгу відверту розмову. Артем з самого 
початку помітив занепокоєність колиш-
нього друга, якому хотілося поділитися з 
кимось своїми невтішними думками.

Після прощання Юра ще довго сидів 
та «прокручував» те, що довідався. І вже 
не в обличчя перехожих вдивлявся, а на-
магався заглянути в глибину своєї душі. 
Він задумався над почутим.

Адже Артем, наставлений церквою, 
вибирав собі дружину не за «спортивним 
інтересом», а за біблійними принципами. 
Виявляється, перша умова — правильні 
стосунки з Богом. Крім цього, слід безпо-
милково розставляти пріоритети. Якщо в 
дівчини чи хлопця перше місце займають 
розваги або весь світ обертається навко-
ло їхньої особи, то в сімейному житті це 
призведе до великих проблем.

Ще Артем звернув увагу, що любов, 
закоханість, пристрасть — різні речі. І ос-

танні дві ніяк не можуть бути підставою 
для створення сім’ї. Юра слухав і думав: 
«Я й сам розумію, що багато помилок 
зробив. Аби хто порадив, чи є можли-
вість щось виправити?» Артем наче дум-
ки читав, і те, що Юрій почув далі, не тіль-
ки ствердило позицію — за будь-яку ціну 
зберегти сім’ю, але й надихнуло зробити 
кроки, які виправлять відносини.

«Прощати один одного,— була остан-
ня порада шкільного товариша,— тому, 
що Бог через Ісуса Христа кожному з нас 
простив набагато більше».

* * *
Під час тієї зустрічі Юрій Іванович ухи-

лився від пропозиції прийти на зібрання 
віруючих, але на інші поради увагу все ж 
таки звернув. І зараз, дивлячись назад, 
розумів, що це спрацювало. Завдяки тій 
зустрічі зберіглася сім’я. Однак підсвідо-
мо відчував, що йому бракує саме того 
головного в житті — правильних відно-
син із Богом. Чистих і відвертих стосун-
ків, як між батьком і сином.

...Можливо незабаром Юрій Івано-
вич про все це розповість Ірині, і вони 
разом почнуть прокладати дорогу до 
«храму», свій шлях до Бога... З таки-
ми високими думками закінчував той 
святковий вечір ювіляр.

Павло Заплава

Де Бог твій?

Зустріч, що вплинула 
на подальше життя

ВIКОВIЧНА СПОКУСА 
Еденський сад, або рай... Скільки раз те, що відбулося в ньому, 
змальоване письменниками, живописцями! Але що саме 

говорить нам про це Біблія?
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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 

помер на хресті також і за 
тебе. Він воскрес і робить віль-

ним від гріха в момент навер-
нення 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 наверну-

лись до Бога.
Усе вищевикладене знайдеш 

у Новому Завіті, коли будеш 
читати і міркувати над ним.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли питання або з’явилось 
бажання відвідати зібрання 
(богослужіння), чи є потреба 

звернутися за духовною допо-
могою, то ви можете зателе-
фонувати 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 разі в Україні існує 29 галузей знань, які ділять-
ся на 122 напрямки за спеціальностям, а ті у свою 
чергу розходяться аж на 8995 професій.

І з такого "букету" потрібно вибрати саме той напрямок, яким 
доведеться йти, можливо, навіть усе життя. Тому можна точно 
сказати, що вибір професії для кожного має величезне значення.

Робота є однією з основних складових нашого життя. Вибір 
професії — та сфера, де сходяться інтереси особистості й су-
спільства, де можливе і необхідне гармонійне поєднання особи-
стих і загальних потреб. Але просто вибрати що-небудь — не-
достатньо. Треба зупинитись саме на тому, що подобається, від 
чого будеш отримувати задоволення.

Що ж для цього потрібно? Насправді лише поміркувати над 
трьома речами:

МОЖУ
Іноді в людини вже проявились деякі таланти чи хоча б на-

прямок, у якому вона здібна або краща за інших. Це може бути 
техніка, комунікативність, природа, мистецтво тощо. Буває, що 
саме життя пропонує вже якісь можливості…

ХОЧУ
У кожного є мрії, бажання, очікування, душевні поривання… 

Тут варто добре поміркувати, щоб майбутній фах був благочести-

вим, давав можливість дбати про добро для родини та ближніх 
і не заважав залишатися добрим християнином. Мати час для 
служіння Богу.

ТРЕБА
Потрібно враховувати, чи буде обрана вами професія акту-

альною зараз і через 10-15 років. І ось: інформаційні технології, 
телекомунікації та зв'язок, торгівля, аптечний бізнес, банківська 
діяльність, транспортні, фінансові та юридичні послуги – будуть 
користуватися попитом найближче десятиліття. 

Як приклад: були професії, про які у наш час майже ніхто не 
чув, хоча колись вони мали популярність, та через стрімкий 
розвиток індустрії вийшли з ужитку. Щуролови — люди, які на 
професійному рівні виловлювали щурів; будильники — ті, хто 
щоранку ходив по вулицях і будив заводських працівників, щоб 
ті не запізнилися на роботу; мозольний оператор — людина, 
яка видаляла розпарені мозолі в лазнях; бурлаки — наймані 
робітники, які за допомогою линви тягнули річкове судно че-
рез мілину.

Для того, щоб побачити ситуацію, яка склалася на даний час у 
нашій країні краще всього звернутись до статистики.

Отже, лідерами за кількістю робочих місць є працівники сфе-
ри обслуговування і робітники з власним інструментом. За ними, 
з трохи меншими показниками, знаходяться працівники сфери 
торгівлі та найпростіші професії. Фахівці та інженери мають май-
же однакову кількість вакансій. І трохи менше за них менеджери 
та технічні службовці. А останніми у списку стоять працівники 
сільськогосподарської галузі.

Вибір професії — одна з вирішальних умов розвитку особи-
стості, яка впливає на подальший життєвий шлях людини і віді-
грає важливу роль не тільки тепер, а й у майбутньому.

І тут у людини, яка живе за Божими заповідями, є великі 
переваги:

 ■ вона досліджує Біблію, а там чимало порад стосовно заро-
бітку грошей і праці в цілому;

 ■ у неї вірно розставлені життєві пріоритети й цінності;
 ■ вона може порадитись із достойними і побожними людьми, 

які глибоко знають життя.
І найголовніше — можливість особисто спитати і вирішити 

питання вибору з найкращим Порадником і наймудрішим На-
ставником у молитві. Ось тому дуже важливо ще з юних років 
обрати правильний життєвий шлях, і що найголовніше — про-
йти його разом із Богом.

Богдан Михалюк

ЩО КАЗАВ ПРЕМУДРИЙ 
ЦАР СОЛОМОН ПРО РОБОТУ? 

• Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її й пому-
дрій: нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя; 
вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою 
їжу. (Приповісті, 6:6-8)

• Обманливі шальки огида для Господа, а повна вага 
це Його уподоба. (Приповісті, 11:1)

• Хто оброблює землю свою, той хлібом насичується, 
хто ж за марницею гониться, той позбавлений розуму. 
(Приповісті, 12:11)

• Пожадає душа лінюха, та даремно, душа ж роботя-

щих насититься. (Приповісті, 13:4)
• Ти бачив людину, моторну в занятті своїм? Вона 

перед царями спокійно стоятиме, та не встоїть вона 
перед простими. (Приповісті, 22:29)

• Нема ліпшого земній людині над те, щоб їсти та 
пити, і щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й оце 
все, я бачив, воно з руки Бога! Бо хто буде їсти, і хто 
споживати спроможе без Нього? Бо людині, що перед 
лицем Його добра, дає Він премудрість, і пізнання, і ра-
дість; а грішникові Він роботу дає, щоб збирати й гро-
мадити, щоб пізніше віддати тому, хто добрий перед 
Божим лицем. Марнота і це все та ловлення вітру!… 
(Екклезіяст, 2:24-26)

Ще один навчальний рік підійшов до кінця. І перед 
більшістю випускників знов постає питання: "До яко-
го ВНЗ вступити? На яку спеціальність?" А перед ви-
пускниками "вишів" у свою чергу: куди піти на роботу. 
Адже хто хоче, щоб стільки років навчання було ви-
трачено надаремно. І доведеться вибирати...

ЗНАЙДІТЬ 15 ВІДМІННОСТЕЙ


