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

ДВА БЕРЕГИ

Перепустка до раю: 
сміх чи реальність?
«Стій! Пред'яви перепустку!» Таб-

личка з таким написом інформує про 
те, що на закритій території діє кон-
трольно-перепускний режим. З тих 
пір, як на землі з'явилися…

СТ. 2

Чудо
Літній день поволі добігав свого 

кінця. Довгі тіні дерев лягали на запо-
рошену дорогу і на блискуче озеро, 
яке розлилося неподалік, сяючи зо-
лотом заходячого сонця. Над самим 
озером стояв Нестор, лісний робітник, 
тримаючи в руці пом'ятого кашкета…

СТ. 4

Смерть оминула
Вона не бігла, а летіла до них. Спе-

котний вітер кидав в обличчя пил і 
пісок. Колючки якірців безжально 
впивалися в босі ступні, але вона не 
звертала уваги. Гіркі сльози застилали 
очі. Скривавлене серце гулко билося в 
скронях…

СТ. 7

Завдяки ДНК існує 
можливість воскресіння

Дійсно, ДНК неймовірно стабільна. 
Якщо найсучасніші засоби зберігання 
інформації слід утримувати у вакуумі 
за мінусової температури, то ДНК може 
існувати сотні тисяч років…

СТ. 6

А якщо би Христос не воскрес
І лишився в гробниці лежати?
То для чого було би тепер
Нам любити, терпіти, страждати?

Без надії минало б життя,
Та і віра була б наша марна.
І не мали би ми каяття,
А лиш вирок тяжів би над нами.

Та воскрес наш Спаситель Христос!
Владно Він переміг жало смерті!
Не зламає цю віру ніхто,
Бо живими є свідки воскреслі!

Якщо ви у Христі ожили,
Смерть над вами не має вже сили.
І надія, мов якір душі,
Серце з Богом навіки скріпила.

Воскресіння Христа — це є факт,
І ця певність у серці глибоко.
Він для нас — найдорожчий, Він — скарб,
Він живий! І чи треба ще доказ?!

Н. Карбованець

І знову весна. Після сивої зими 
сяє блакиттю небо. Природа 
струшує з себе останні за-

лишки зимової сплячки. Знову Великдень! 
Вкотре вже люди у день цього свята вітають 
один одного словами: «Христос воскрес! 
Воістину воскрес!»

Дивовижно! За два тисячоліття ці чо-
тири слова не втратили своєї значущості. 
Не стали звичними і буденними. Не втра-
тили свого яскравого і святкового забарв-
лення. У чому ж полягає таємнича сила 
цих слів? Чому вони не перетворилися на 
релігійну формулу? Такий собі своєрідний 
пароль, за яким відрізняють своїх від чу-
жих? Цікаво, чому ж?

Все дуже просто. Ми оточені депресія-
ми, хворобами, трагедіями, атеїзмом і скеп-
тицизмом. І занурені в цю сферу. Під те, що 
бетонною плитою притискує наше життя. 
Душить його та не дає дихнути. А в підсум-

ку: смерть, небуття? Картина, однак... І рап-
том! Немов прорив зеленої весняної трави 
крізь асфальт — Христос воскрес!

Нам потрібні ці слова. Вони підтриму-
ють життєвий імунітет — опір темній, не-
гативній стороні земного існування. Вони 
зміцнюють віру в Євангеліє — «Оце ж воля 
Мого Отця, — щоб усякий, хто Сина ба-
чить та вірує в Нього, мав вічне життя, 
— і того воскрешу Я останнього дня» 
(Євангелія від Івана, 6:40).

1983 рік. Добігав кінця термін мого про-
ходження служби в лавах Радянської армії. 
На вулиці біля казарми зустрівся з коман-
диром роти:

— Здравія желаю, товаришу капітане!

— Здравія желаю, товаришу рядовий. 
Як армійське життя? Все продовжуєш ві-
рити?

— Так точно! Все так же вірю!
— У темне потойбічне життя? Час би 

міняти свої погляди. Ми ось будуємо світле 
майбутнє.

— Помиляєтеся, товаришу капітане. Це 
ви вірите в темне потойбічне, а я в світле 
майбутнє.

— Не зрозумів. Це чому ж?
— Та ж ви вірите, що після смерті кінець. 

Могила. Закопали, і на цьому крапка. По-
хмуро і нудно. А я ось вірю у світле майбут-
нє. Буду жити після смерті. Воскресну!

— І то правда, товаришу солдате...

А тепер про найголовніше. Як недо-
статньо їсти один раз на день, спати один 
раз на тиждень, так недостатньо раз на рік 
згадувати ці слова, вітаючи з Великоднем. З 
ними потрібно прожити життя. І з ними пе-
реступити поріг, що відокремлює тимчасо-
ве від вічного.

І не варто впадати у відчай, що дотепер 
так і не знайдений чудодійний «еліксир 
життя». Недоречно вважати, що немає га-
рантій на щасливе і безхмарне існування. 
Тобі і мені ще не раз доведеться зустрітися 
з болем. Однак питання світлого майбут-
нього вирішене на дуже високому рівні. 
Христом. «...Я живу, і ви будете жити!» А це 
те, над чим довгі роки марно б'ються кращі 
представники людства.

 Христос воскрес! 
Воістину воскрес!

Павло Кригін

Нам потрібні ці слова!

Христос воскрес!
 Воістину воскрес!

Вітаємо всіх наших читачів з великим святом Пасхи!



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Н адія, яка вмирає ра-
зом із байдужим

Відомий сатирик Остап 
Вишня підмітив у наших співвітчизників 
одну характерну рису, ім’я якій: «якось 
воно буде»; інший поет писав про наших 
сусідів: «у нас усе тримається на «авось, 
небось и как-нибудь»». Дивна солідар-
ність, хоча, мабуть, у кожному народі є 
невиправні оптимісти, які надіються на 
щасливий випадок: «може, промине», 
«раптом пощастить». А в найприкрішу 
мить оте рятівне: «якось воно буде». І на-
віть у такій відповідальній справі, як доля 
своєї безсмертної душі, говорять: «що 
всім, те й мені», «надія, як то кажуть, вми-
рає останньою». Що правда, то правда,— 
вмирає, тільки не останньою, а разом із 
байдужим носієм її. «При смерті людини 
безбожної гине надія…» (Книга припові-
стей Соломонових, 11:7).

Надія, яка вмирає останньою
Практичні люди не згодні з попередні-

ми мрійниками. Їм потрібне щось реаль-
не, що можна побачити, помацати, взяти 
на зуб. Вони надіються тільки на свої руки 
і власну голову. Але тут завжди знайдуть-
ся порадники: «відкрий депозит», «вкла-
дай у нерухомість», «купуй землю». І люди 
«напружуються»: на чорний день, на ста-
рість… Здавалося б, давно пора навчи-

тися: гроші знецінюються, нерухомість 
руйнується, землю відбирають. Та ні ж бо, 
хочеться надіятися, що зараз не той час, 
та й я все продумав, у мене надійно. Але 
приходить той самий чорний день, і де те 
все, на що надіявся!? «Хто надію кладе 
на багатство своє, той впаде…» (Кни-
га приповістей Соломонових, 11:28)

Надія, яка вмирає передчасно
Є на світі певний прошарок людства, 

який не задовольняється тільки матері-
альним. Їм подавай високі ідеї, навіть ду-
ховні цінності. Вони захоплюються пла-
нами загальнолюдського просвітництва, 
перевихованням суспільства. І якщо в 
античні часи різними «високими» ідеями 
захоплювався окремий вузький проша-
рок інтелектуалів, то у сучасні «ідейними» 
ставали цілі народи. Хтось змагався: «За 
націю, за фюрера», а дехто: «За мир, бра-
терство, партію». Інколи здавалося, що 
вже впритул наблизилися до втілення очі-
кувань, але знову невдача.

Цікаво, що ці «безсмертні» ідеї зника-
ли за коротший, ніж вік людини, час, тобто 
надія вмирала раніше за того, хто на неї 
надіявся. А здавалося, були такі хороші 
плани, благородні наміри, найкращі спо-
дівання. «…надія безбожних загине» 
(Книга приповістей Соломонових, 10:28). 

Жива надія
Звичайно, ми, як християни, мусимо 

сказати про те, що на землі немає нічо-
го певного і сподівання віруючої люди-
ни пов’язані із життям майбутнім. Але як 
тоді почуває себе така людина на землі? 
Біблія порівнює живу надію з якорем 
(Послання до євреїв, 6:18-19). Без нього 
корабель відданий на волю вітру, хвиль, 
течій. Істина полягає у тому, що для того, 
аби залишитися на потрібному місці, тре-
ба триматися за щось стабільне, надійне. 
Таким для корабля є морське дно. Воно не 
піддається частим змінам напрямку вітру, 
не пливе за примхливими течіями.

Де ж на землі знайти щось таке не-

змінне, стійке, надійне? Біблія і навіть 
поверхневі спостереження за довкіллям 
свідчать, що на землі такого місця немає. 
Тут усе мінливе. За що ж тоді зачепитися, 
невже нашій надії судилося рано чи пізно 
померти? 

Якір надії віруючої людини закинений 
в саме небо. Це не значить, що їй байдуже, 
що відбувається на землі. Навпаки, потріб-
но творити добро, не чекаючи вдячності: 
її нагорода у небі. І сумління керується не 
примхливістю модних віянь, а незмінними 
законами любові. У християнина на небі є 
Люблячий Батько, Всесильний Заступник і 
Мудрий Порадник. Тому він не хитається.

Яким чином сподівання християнина 
вічно живе? «Бог …відродив нас до живої 
надії через воскресення з мертвих Ісуса 
Христа» (1-е Петра, 1:3).

Воскресення Христа зробило надію 
безсмертною, а щоб її ніхто не розтоптав, 
не знищив — «Христос увійшов… в саме 
небо, щоб з'явитись тепер перед Божим 
лицем за нас» (Послання до євреїв, 9:24). 
«Тож, мавши надію таку, ми вживаємо 
великої сміливості» (2-е Кор., 3:12). Бо 
«…надія не засоромить…» (Послання до 
римлян, 5:5). 

 Вадим Яцюк

Надія, що не вмирає
Жодна людина не може жити без надії. Вона потрібна, як по-

вітря, вода чи їжа, тому що береже людину у найважчі хвилини. 
Допомагає втриматися на плаву, не збожеволіти в нашому 

бурхливому світі. От тільки буває ця надія різною.

«С т ій! Пред'яви перепустку!» 
Табличка з таким написом ін-
формує про те, що на закри-

тій території діє контрольно-перепускний 
режим. З тих пір, як на землі з'явилися 
закриті об'єкти, виникла необхідність у 
документах, що дають право на безпере-
шкодне проходження. І якщо в певний 
момент, з якоїсь причини, у вас не вия-
вилось перепустки, мусите повертатись 
назад. А це втрата дорогоцінного часу і 
неприємні почуття.

Хоча цей мізерний за своїми розміра-
ми документ поміщається в бічну кишеню 
піджака або сумки, значення і важли-
вість його наявності важко пе-
реоцінити. Не дарма говорять: 
«малий золотник, але дорогий».

Здобуття подібного роду до-
кументів, як правило, супрово-
джується довгим ходінням кабіне-
тами, співбесідами, проходженням 
медичних комісій та іншими до-
кучливими, але необхідними проце-
дурами. Можна, звичайно, уникнути 
всіх перерахованих вище поневірянь, 
заплативши гроші. Спритні торговці 
за певну суму запропонують широкий 
асортимент картонних обкладинок, на 
одній з яких можна прочитати навіть — 
«перепустка до раю». Ми не заговорили-
ся? У рай? Над подібними пропозиціями, 
зазвичай, сміються, але правильніше було 
б зупинитися і замислитися. Давайте так і 
зробимо — поговоримо про серйозні речі. 

Найперше нагадаємо, що в глибинах 
людського серця ще живий спогад про 
втрачені Божі благословення у раю. Подіб-
но до маленької іскри Божої, у підсвідомо-
сті тліє туга за вічними, позаземними цінно-
стями. І, не зважаючи на всі спроби залити її 
алкоголем, наркотиками або потоками без-
божної інформації, вона продовжує нагаду-
вати про себе різними видами живопису й 
творчості. Та й в епосах багатьох народів є 

чимало віршів і пісень про втрачений рай. 
Між рядками цих видрукуваних золотом 
букв знаходиться потаємна мрія кожного 
смертного: прагнення до вічного життя і 
безсмертя.

Сам факт наявності перепустки гово-
рить про те, що, попри подібне бажання, 
рай — територія, яка закрита для нас. Це 
підтверджує Біблія. Після гріхопадіння, 
коли перші люди були вигнані Богом з 
Едемського саду, біля входу до нього був 
поставлений небесний охо-
ронець — ан-

гел-херувим з 
обосічним мечем у руках.

Але людину завжди вабило на закриті 
території. І вона не обмежувалась у виборі 
засобів. Підкопи і перелази через огорожу, 
підкуп охорони або підроблення підписів 
— це лише малий перелік витончених спо-
собів незаконного проникнення на забо-
ронені об'єкти.

Маючи бажання бути в небесних 
чертогах, у своїй уяві людина змалюва-
ла безліч видів так званих «перепусток» 
для входу у рай. На похоронах убитому 
в бандитських «розборах» рецидивістові 
в одну з кишень піджака поклали пачку 
доларів, в іншу — колоду гральних карт. 
Усе це — для успішнішого проходження 
небесного КПП. Така у них прикмета (щоб 
зміг відкупитися на Божому суді або ви-

грати в карти тепле містечко). Жалюгідна, 
наївна і смішна спроба проникнути в небо 
шляхом підкупу та обману.

Ще одна уявна перепустка — молитва 
за померлих, яка нібито дає право душі, 
що не покаялася в гріхах, бути у вічності 
з Христом. Представники церкви (в особі 
священика) намагаються заспокоїти рід-
них, обіцяючи місце в Царстві Небесному. 
На чоло покійного кладеться своєрідна 
перепустка. Але Слово Боже авторитетно 
відкидає всі подібні наміри, не залишаючи 
місця для чорних ходів. Так Лука в своєму 
Євангелії пише про те, що після смерті пе-
рехід із пекла в небесні чертоги неможли-
вий. Не лише чужа, але і власна молитва 
вже не спроможна щось змінити (Єванге-

ліє від Луки, 16:26).
Апостол Іван стверджує, що «ніщо 

нечисте (тобто нерозкаяне і не проба-
чене Христом) не увійде» у вічне Не-
бесне Місто (Об'явлення, 21:27).

Ісус сказав: «Не кожен, хто каже 
до Мене: «Господи, Господи!» увій-
де в Царство Небесне, але той, хто 
виконує волю Мого Отця, що на 
небі». Навіть великі чудеса і спра-
ви, що творилися такою групою 
людей ім'ям Ісуса, не стануть 
перепусткою для входження 
в небеса. З уст Господа вони 

почують наступне: «Я ніколи не знав 
вас… Відійдіть від Мене…» (Євангеліє від 
Матвія, 7:21-23).

Якщо так, то де ж тоді надійна пере-
пустка? Ким і за яких умов видається? Бі-
блія говорить, що можливість здобути її 
все ж таки існує. Але купити за золото чи 
підробити не вийде. Вона може бути тільки 
подарованою людині Богом. У рятівному 
плані Творець приготував кожному право 
безперешкодного входження у вічне жит-
тя. І такою перепусткою став Син Божий 
Ісус Христос, Який на Голгофському хресті 
прийняв ганебну смерть за гріхи всіх.

Однак на кожну перепустку ставлять 
печатку. І хоча є майстри, що копіюють 
будь-яку з них, небесну печатку підробити 
неможливо. Вона ставиться Святим Духом 
у день нашого увірування Божому слову і 
покаяння перед Богом.

Євген Бочаров

Перепустка до раю:
сміх чи реальність?

Дiд Максим, 
або Пiдготовка
Коли буваю я на кладовищі,
Проходжу поміж пагорбів-могил,
То часто згадую одне горище,
Де я в дитинстві побувати зміг.

Сусідський двір. Там хлопців жило троє.
Із ними ми дружили, як брати.
Одного разу, літньою порою,
Погратись захотіли на хліві.

Наввипередки дерлись по драбині
І запах сіна відчували вже,
Та раптом — перед нами домовини,
І поряд з ними два хрести лежить.

То їхній дід старий, точніше прадід, — 
Максимом звався, дві війни прожив —
Багатий досвід за життя придбавши, 
До смерті готуватися спішив.

Як знав, що міг, — приготував завчасно
І труни на горищі підсушив.
А я, згадавши той випадок, ясно
Важливу правду серцем зрозумів.

До смерті готуватися потрібно!
Вона до кожного в свій час прийде
І не шукатиме труни, як в діда,
Від неї не сховаєшся ніде.

Вона відкриє перед кожним двері,
У вічність поведе без вороття.
Там перед Богом стануть всі померлі,
І запізнілим буде каяття.

Приготувати треба не костюма
І не хусток побільше, про запас,
А про життя своє всерйоз подумать,
Звернутися до Того, Хто нас спас.

Ісус Христос —  Єдиний Примиритель
І Посередник Бога та людей.
До Нього поспішити у молитві — 
Найкраща підготовка на той день.

Він може лиш Один гріхи прощати,
І не за гробом, тільки при житті.
Йому повір! Не будеш жалкувати
І гідно смерть зустрінеш ти тоді!

Олексій Кузьменко
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Я кось розмовляв по телефону з тіт-
кою Марією. Вона схвильованим 
голосом нарікала на свого брата, 

а мого дядька, Йосипа.
— Ото прийшов, на вулиці жахлива 

ожеледиця, тротуари — суцільна ковзан-
ка; він по сухому ледь ноги пересуває, ще й 
на одне око не бачить. Я й висварила, а він 
каже, що вдома нудно…

Нудьга — ось що змусило людину, якій 
під вісімдесят, вирушити через усе місто, 
ризикуючи крихким старечим здоров’ям. 
Дядько Йосип мешкає в звичайній квартирі 
разом із донькою, зятем і онукою-підлітком. 
Він доглянутий, нагодований, у теплому за-
тишку. Здається, чого ще хотіти? Але старий 
нудьгує, йому сумно...

Життя прожив просто: робота, сім’я, 
захоплення. Був завзятим футбольним 
уболівальником, любив почаркуватися з 
приятелями. Прийшла старість: спорт уже 
нецікавий, друзі по чарці — хто помер, інші, 
як і дядько, доживають свій час. А душа не 
переносить порожнечі.

«Нудьга — неприємний стан, характе-
ризується неспокоєм, тривогою в поєд-
нані з тугою, апатією. Стиснений дух, том-
ління душі, нудотний сум, ниюче серце, 
скорбота», — так це явище визначають 
словники.

Нудьга супроводжується почуттям об-
ридливості від завмерлого життя — «я став 
тягарем самому собі», «нікому не потрібен». 
Запановує негативна емоція озлобленості 
на всіх і все. Нестерпним є стан, коли нао-
динці з собою відчуваєш свою ницість, ду-
шевну тісноту, як риба на суші. Звідси неда-
леко до відчаю, депресії чи навіть психічних 
захворювань.

Нудьга притискає до стіни навіть опти-
містів. Жив колись артист-клоун. Веселив 
публіку, мав успіх, славу. Десь на гастролях 
у вільну хвилину він пішов на прийом до 
відомого психіатра. Розповів, що останнім 
часом почувається депресивно, все на-
бридло, нецікаво жити і т. д. Лікар вислухав 
уважно свого пацієнта, але пігулки не при-
писав, а порадив якось розвіятись, напри-
клад, відвідати виступи відомого клоуна.

— Пане лікарю, я і є тим самим клоуном, 
— сумно промовив артист.

Відомо, що цар Соломон вважався 

наймудрішим з усіх. Він мав не лише гли-
бокий, спостережливий розум, а й був 
дуже багатий і не відмовляв собі в жод-
них задоволеннях. Та поступово до нього 

прийшло розуміння, що все це «марнота 
та ловлення вітру» (Книга Еклезіаста, 1: 
14,17). «Туга чавить серце» — так висло-
вився він про свій стан.

Всесвітньо відомий англійський пись-
менник Артур Конан Дойл вустами свого 
героя Шерлока Холмса визнав: «Усе моє 
життя — це банальне зусилля врятуватися 
від банальної одноманітності».

Людина змальовує у своїй уяві ідеал 
щастя і задоволень, котрі з певних причин 
недоступні, винайшла безліч способів для 
розваг: клуби, хобі, шоу, подорожі, телеба-
чення, ігри, атракціони, медитація тощо.. 
Кажуть, що індустрія розваг — це реакція 
на диктатуру нудьги.

Однак… «Коли усе стає доступним, тоді 
нічого не хочеться. І на вершині земного 
задоволення нічого немає, крім безнадій-
но-духовного вакууму, але щоб зрозуміти 
це, слід туди залізти» — в цьому переко-
нався С. Мавроді — засновник піраміди 
«МММ», фінансовий махінатор.

Данія — заможна, процвітаюча країна 
Європи. Але «…більшість її громадян ма-
ють депресивний настрій. І не цінують того, 
чим володіють. Можливо тому, що держава 
ними занадто опікується, живуть на всьому 
готовому і нерідко сумують. Там домінує 
похмура погода, бракує сонця. Може, тому 

і наркоманія процвітає.
Нудьга змушує митців, успішних людей 

накладати на себе зашморг, натискати на 
курок пістоля. Самогубств у розвинених 

країнах значно більше, ніж у бідних» (З газе-
ти «Високий замок», серпень 2018 р.).

Внутрішня невдоволеність, душевне 
спустошення спонукали накласти на себе 
руки закоханого в життя веселуна, шукача 
пригод, і просто «свого хлопця» - Ернеста 
Хемінгуея, котрий купався в грошах і про-
менях слави, не відмовляв собі в жодних 
вишуканих забаганках.

Якщо постійно натискати на кнопку за-
доволень, а вони вже більше не надходять, 
чи їх вплив надто короткочасний, то настає 
жахлива порожнеча.

Нудьгу неможливо зносити — це том-
ління душі, від якого немає ліків, коли розум 
наповнений сухим піском похмурих розду-
мів. Життя остогидло…

Люди бояться отої порожнечі і запов-
нюють своє життя спогадами, турботами, а 
майбутнє — мріями, сподіваннями. Зайва 
метушливість і бездіяльне нудьгування. Не-
рідко трапляється і таке…

Психологи радять утікати від нудьги до 
матінки-природи, мовляв, можна розвія-
тись, набратись приємних вражень… Од-
нак куди б ти не пішов, нудьга іде за тобою. 
Вона в тобі, ти носиш її з собою.

Дошукуючись причин цього сумного 

явища, висвітлимо кілька міркувань. Сказа-
но давно і влучно: «Джерело всіх проблем 
— проблема серця». І причиною її в суспіль-
стві та в житті окремої особи є не зовнішні 
несприятливі обставини, а внутрішня, зіпсо-
вана природа людини.

Гріх — джерело душевного терзання ав-
тора 30-го псалма. «Помилуй мене, Господи, 
бо тісно мені, від горя вже виснажилося моє 
око, душа моя й нутро моє, бо скінчилось 
життя моє в смутку, а роки мої — у квилінні, 
моя сила спіткнулась через мій гріх». 

«Невимовною тугою уже запала земля, 
все черствішим стає життя, все нікчемніє і 
дрібніє. І вивищується посеред усього один 
велетенський образ НУДЬГИ, котра щоден-
но, непомітно зростає. Все глухо, могила 
усюди. Боже! Усе порожнє. Жахливо є зали-
шатись у Твоєму світлі», — писав ще в 19-му 
столітті Микола Гоголь.

А ось що писав Фома Аквінський: «Дже-
релом щастя може бути тільки те, що за 
своєю природою неминуще. А оскільки ні 
фізичні, ні емоційні блага не є такими, то 
джерелом щастя можуть бути тільки над-
природні блага».

Віра — ось що дає почуття самодостат-
ності, гармонії з собою, з іншими, з довко-
лишнім світом. Глибока, проста, щира віра 
в Отця Небесного, в Доброго Пастиря і 
Спасителя Ісуса Христа, в Його Слово. Віра 
в живого Бога — це не релігія, що наче збе-
режена в гербарії висушена квітка, чи якась 
реліквія з бабусиної скрині.

Вчені-психіатри довели, а лікарі пере-
конались досвідом з своїми пацієнтами, що 
молитва і віра проганяють журбу, страхи, 
напруження нервів, відчуття глухого кута. 
Все те, що спричиняє майже половину хво-
роб тіла. Глибоко віруюча людина ніколи не 
буде мати психічних хвороб.

«Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в 
мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я 
Йому буду ще дякувати за спасіння Його!» 
— запитує і відповідає автор 41-го псалма.

Господь Бог не нав’язує себе наполегли-
во. Він виявляє велику довіру до людини. І 
дав їй можливість вибору: добро чи зло, лю-
бов чи ненависть, вірність чи зрада, віра чи 
невір’я. Цей вибір триває все життя, щоден-
но і щомиті. Від нього залежить все теперіш-
нє і подальше життя.

 Олег Слонецький

Джерело всіх проблем — проблема серця

О дного разу Христос, коли про-
голосив важливий принцип: 
«Неможливе людям — можли-

ве Богу!», у відповідь почув питання свого 
учня Симона-Петра. Інших воно теж тур-
бувало, але вони відмовчувались:

— От ми усе покинули, та й пішли за 
Тобою слідом; що ж нам буде за це? 

Таке формулювання зазвичай назива-
ють суто єврейським. Сучасною мовою, 
мабуть, звучало б так: «І що ми будемо з 
того мати?» У такому вигляді воно стає 
зрозумілим.

Насправді нам, щирим і безкорисним 
християнам, якось соромно за таку явну 
меркантильність думок Христових послі-
довників. І якби хто з нас був там на міс-
ці, то, напевно б, присоромили занадто 
правдивого рибалку Симона.

Але Христос…
Ні слова докору. Ніякої іронії чи за-

судження. Він знає наше серце. Розуміє 
його краще за нас. Бачить, як уміємо пу-
скати релігійний пил в очі — подавати 
себе високодуховними і святими, безко-
рисними християнськими людьми. Він 
чудово знає, чим заповнені наші лукаві 
серця. Тому з винятковою простотою 

відповідає — «будете мати те, чого не 
мають люди, що живуть у цьому світі без 
Бога…» Стократно друзів, і майна, і до-
мів. А наприкінці — життя вічне.

Це лише дещо з того, що перераху-
вав Господь Ісус. Тут би зупинити учнів 
і змусити вибачитись за те, що шукають 
прибутків, а не самого Творця. Але Він не 
робить цього.

От саме це мені й не зрозуміло. Не 
погоджується логіка, коли син відверто 
каже: «Тату, я шукаю хліба, і повернувся 
не до тебе, а за поживою…» Чому Батько 
так радіє і, обіймаючи, приймає? Зі слізь-
ми і радістю.

Так нерідко і ми, зіпсовані гріхом «шу-
качі істини», переймаємось тим самим  
питанням: «А що мені буде? З отої моєї 
віри і відданості Богу…»

Ось саме тому більшість так і підхо-
дить до віри у Бога і до Ісусового вчення:

— А навіщо воно мені? Що я буду з 
того мати?!

Впевнений: такий хід думок неприєм-
ний Творцеві. Але Він поблажливо дов-
готерпить нас, користолюбивих і шукаю-
чих вигоди навіть у духовному. Подібно 
як і ми ставимось до своїх, часом неро-
зумних, дітей.

Пошук зиску, вигоди і прагматизм 
— ось наша життєва характеристика. 
Але яка вона стає неприємна, коли 
звучить щодо Бога. «Нащо потрібен 
Бог? Що це мені дасть? Нічого з того не 
матиму… жодного зиску…» — так мис-
лить сучасник.

А Бог довготерпить.
Проте, може нам таки спам’ятатись? 

І згадати, що якби хто почав шукати не 
лише Його благословінь і дарів, а Його 
Самого — єдності з Ним, Його любові, 
і Його Слова — життя б стало феноме-
нально іншим. За якістю — точно.

Адже все, що Він дає, відкрите нам 
у Його вченні — благословенне і пре-
красне. Та хіба не принизливо шукати 

лише Його даянь? Однак, на жаль, наші 
дороги до Бога в більшості лежать че-
рез пошук зисків. 

«Чи потрібен мені Бог?» — мислить 
нещасний у самозакоханості й прагма-
тичності грішник: ти і я.

А мав би ставити питання по-іншому…

Олекса Бурчак

Відверте питання
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Л ітній день поволі добігав сво-
го кінця. Довгі тіні дерев ляга-
ли на запорошену дорогу і на 

блискуче озеро, яке розлилося неподалік, 
сяючи золотом заходячого сонця.

Над самим озером стояв Нестор, ліс-
ний робітник, тримаючи в руці пом'ятого 
кашкета. Біля нього лежала на траві пилка, 
а трохи далі — застромлена в пень сокира.

Нестор дивився на зникаюче сонце і 
думав про свою жінку, дітей, про залишену 
хатину. Сьогодні субота, дружина, мабуть, 
саме попорала в домі і пішла з дітьми на бо-
гослужіння. Нестор знав, що вони 
там помоляться і за нього, свого 
батька. Він це відчуває, від чого 
так приємно на душі. Поволі під-
ходить до самої води, стає облич-
чям до тихих блискучих хвиль і 
також молиться.

Потім він бере сокиру, за-
стромлює за пояс, пилку пере-
кладає через плече і йде поміж 
деревами на гору. Навколо нього 
лежить глибока тиша і тільки чут-
но власні кроки.

На широкій прогалині роз-
тягнулися двома рядами де-
рев'яні бараки лісних робітни-
ків. Тут, у п'ятому бараці, його 
затишна кімната з ліжком, двома 
кріслами і столом. Більше йому 
нічого й не треба. Він любить 
бути в своїй світлиці, відчини-
ти навстіж вікно до лісу, читати 
книжку, думати, вдихати грудь-
ми свіже повітря, сповнене за-
пахом живиці.

Але сьогодні ще треба йти до загальної 
кухні на вечерю. А там багато робітників. 
І які ж порожні їхні розмови, беззмістов-
ні і з важкими словами! Через це Нестор 
завжди сідає в самому кутку, швидко їсть 
свою вечерю, а потім вертається до за-
тишної кімнати. Вже недовго, за кілька 
тижнів кінчається умова праці, і він поїде 
додому, матиме зароблений гріш, купить 
дещо дітям, дружині, закінчить хату, зро-
бить ще необхідне по господарству. А 
поки що треба дещо перетерпіти, навіть 
зазнати кривди, зневаги, насмішок.

Сьогодні Нестор також зайняв у кут-
ку своє щоденне місце і налив до чашки 
молока. В їдальні було гамірно, ніби на 
торговиці. Під стінами стояли столики, а 
біля них посхилялися веселі робітники. 
Поміж ними кружляють келишки з горіл-
кою, великі скляні кухлі з пивом. Над роз-
куйовдженими головами пливали клубки 
сивого цигаркового диму, в якому блимає 
ледь помітна електрична лампочка. Біля 
недалекого столика гомоніла найбільш 
голосна група.

— О, вже прийшов. Спитайся його, 
він отам сидить, — чувся захриплий чоло-
вічий голос.

Розкуйовджена голова повернулася 
до Нестора.

— Ей, ти, апостоле, — розлігся п'я-
ний голос, заглушуючи ввесь гамір. — Ти 
оце нам поясни... Розумієш? Поясни, як 
це сталося, що Христос перемінив був ко-
лись воду на вино?... Га? Скажи. А, може б, 
ти таке чудо міг зробити!?

В їдальні затихли всі голоси. Було тіль-
ки чути шипіння чайника на печі.

— А якщо не на вино, то, може б, 
ти отак перемінив воду хоч на пиво? — 
сягнув інший п'яний голос. — Оце було б 
чудо, коли б кілька бочок води обернуло-
ся на пиво!... То було б!

Нестор мовчав, хоча і знав, що ті слова 
спрямовані до нього.

— Чого ж ти набрав води до уст? 
Скажи. Ти ж сам нам про те колись читав із 
Євангелії. Пригадуєш, там, у лісі? То ж по-
думай, яке б це було весілля, коли б отак 

твій Христос прийшов та й зробив нам з 
води кілька відер пива? Що?...

— Несторе, що ти думаєш на це? Ха, 
ха, ха! — летіли з диму п'яні голоси.

Нестор допив своє молоко, лишив не-
доїдену вечерю і відсунув від себе стіль-
ця. Йому хотілося відійти від такого това-
риства, піти до лісу, над озеро, відпочити 
думками, побути на самоті, щоб хоча на-
передодні святої неділі не бачити тієї п'я-
ної юрби.

Але одна розкуйовджена голова за-
ступила дорогу.

— Що, боїшся? — сказала, дихаючи 
цигарковим димом. — Ти ж такий герой, 
то скажи їм.

Нестор відійшов за свій стіл і став під 
стіною, випроставшись на ввесь ріст. 
Він був високим, мав густе чорне волос-
ся і міцні мускули на руках. І міг би, коли 
б хотів, порозкидати оте «п’яне сміття», 
потовк би на їхніх головах ті порохняві 
столи і крісла, але не належав до забіяк і 
авантюрників, адже був християнином. 
Тому стояв під стіною і з співчуттям та 
жалем дивився на своїх друзів по праці, 
які на його очах пропивали все те, що за 
ввесь тиждень заробили. Як багато він го-
ворив з кожним із них окремо, але все це 
не помагало. Всі слова були на вітер, ніби 
горох об стіну.

— Чого ж ти мовчиш? Скажи нам, як 
це так сталося, щоб з води було вино?

— Того я не знаю, — сказав голосно 
Нестор, ковтнувши слину.

— А що ж ти знаєш? — знову почу-
лося кілька голосів разом.

— Я можу вам розказати про інше 
чудо.

— Ану, ану, скажи! — пролунали го-
лоси в темряві.

— Не треба, не треба! — крикнув 
хтось під стіною, де стояла піч.

— А чому не послухати? Нехай каже, 
— перебив інший сильніший голос.

— А яке ж це чудо? Про що воно? — 
спитався ще хтось у темному кутку.

І тепер всі чекали.
Нестор не знав, як почати. Подивив-

ся ще раз по кімнаті, кашлянув і поклав 
кашкета на кінці столу. А зала чекала. З-за 
кожного столу на нього дивилося кілька 
пар напівп'яних очей.

— Я можу розказати вам про чудо, 
коли Христос замінив вино на хліб, —про-
лунали Несторові слова.

— Ого!... То це справді чудо. Такого 
ми ще ніколи не чули, — почулися голоси.

— Ану скажи!
— Хліб нам не дуже потрібний, од-

нак кажи...
— Але щоб це була правда, — леті-

ло від кожного столу, з кожного кутка.

Нестор відчув приплив якоїсь сили. 
Він ніколи не був за кафедрою, не висту-
пав публічно, але тепер така хвилина при-
йшла. Він шукав потрібних слів, а блискучі 
очі п'яних робітників з темряви їли його 
цікавістю.

— То кажи, кажи. Чого думаєш?
І Нестор почав, посиливши голос:
— Колись я був такий самий, як ви 

всі отут, — промовив він. — Як ти, Петре, 
ти, Василю, ти, Дмитре, але моє положен-
ня було трагічніше, ніж ваше. Ви самотні, 
хлопці, а я вже був одружений, у нас було 

двоє малих дітей. І я страшенно пив. Бува-
ло все, що заробляв за тиждень, за один 
вечір пропивав. Отримавши плату, не 
йшов додому, але до корчми. Часто моя 
дружина з дітьми стояли під шинком на 
вулиці, чекаючи мене. Коли ж виходив, не 
було вже й гроша. Потім вигнали з роботи, 
господар корчми вже не впускав до сере-
дини, то я стояв на сходах, щоб бодай по-
нюхати запах пива. Я ходив обдертий, го-
лодний, знищений, і такими були мої діти 
та дружина. В нашій хаті не було ні меблів, 
ні посуду. Це було тяжке, прокляте життя. 
Але... — і Нестор спинився, витираючи ру-
кавом чоло.

В їдальні настала така тиша, що було 
чути, як до вікна билася втомлена муха. 
Хлопці поклали на попільнички згаслі не-
докурки. Дим розплився, втиснувся в сті-
ни, в людські куфайки. Електрична лампа 
блимнула яснішим світлом.

— Кажи, кажи далі, — почувся з най-
дальшого кутка одинокий голос.

І Нестор казав:
— Були часи, хлопці мої, що я шукав, 

як би то позбутися того життя. Думав про 
самогубство, і воно б прийшло, коли б не 
Христос. А Він якраз тоді прийшов до на-
шого села.

— Хто, Сам Христос? — обірвав 
хтось Несторову мову.

— Ні, не Сам Христос. Він прийшов 
у виді Свого слуги. Приїжджого місіонера, 
який проповідував у нас Євангеліє.

— Отак і кажи, — зітхнув хтось на 
всю столову.

— Я не вірив тоді в Бога так само, 
як дехто з вас, але пішов послухати його. 
І того самого вечора переконався, що Бог 
є, і Христос може зробити ще більше чудо, 
ніж було те, коли Він замінив воду на вино. 
І таке чудо відбулось. Воно сталося зо 
мною, і може трапитись із кожним, якщо 
приймете до свого серця Христа. Я колись 
не міг ні одного дня бути без алкоголю, 
який знівечив мою душу, тіло і здоров'я. А 
тепер ви можете навколо мене поставити 
цілі діжки найдорожчого вина, і воно буде 
мені чуже, далеке. То, скажіть, хіба це не 
чудо?... Хіба може таке зробити людина, 

наука або щось інше? Ні, не може, кажу 
вам. Я знаю одного вчителя, який дав би 
будь-кому велику суму грошей, щоб пе-
рестати пити, курити. Але такого людина 
своєю силою зробити не може. Тут треба, 
щоб сталося чудо...

— Так, але ти ж казав, що Христос 
перемінив вино на хліб? — почувся із гур-
ту голос.

— Так, перемінив, — вів далі Нестор. 
— Колись у мене в хаті не було хліба, бо 
я кожен запрацьований гріш віддавав на 
алкоголь. Моя родина не мала одежі. Ми 

не мали меблів, не мали своєї 
хати… Нічого не мали. Все за-
брала корчма. Але коли при-
йшов до Христа, Він зробив ве-
лике чудо. Те вино, що я колись 
пив, перемінив на хліб, а пиво, 
в якому я кохався, на одежу для 
моєї родини, на взуття босим 
дітям, на наш добробут. Оце і є 
те чудо, про яке ви казали роз-
повісти вам, — і Нестор закін-
чив. Він витер чоло хустиною 
і сміливо подивився на своїх 
співробітників.

В їдальні ніхто не ворухнув-
ся. Ніде не брязнула тарілка, 
ніхто не кашлянув. А Нестор 
стояв під стіною, не знаючи, чи 
сідати, чи виходити. Він уперше 
в житті виступив публічно, але 
відчув, що мова його була по-
дібна до проповіді. І все це так 
склалося несподівано, рапто-
во, що навіть не може поясни-

ти, як воно до того прийшло.
Він узяв кашкета до рук. Хтось рипнув 

дверима і вийшов надвір. А Нестор ще раз 
поглянув по своїх слухачах і сказав:

— І кожен із вас, дорогі мої, може пе-
режити таке чудо, яке сталося зо мною. І 
тоді ви будете найщасливішими людьми 
на світі. Треба тільки прийти до Христа, 
віддати Йому своє серце, і життя. Він лю-
бить кожного з вас і готовий простити і 
до Себе прийняти. І зробити таке саме 
чудо, як Він зробив зо мною, — закінчив 
Нестор.

Йому ніхто не сказав ні слова. Хтось 
тільки голосно зітхнув, хтось кашлянув, 
десь брякнула чашка.

Нестор вийшов надвір, тримаючи 
кашкета. В бараках блимало світло, але 
в вікні його кімнати було темно. Йому не 
хотілося туди йти. Взавтра неділя, праці 
немає, то можна ще побути надворі, — і 
він пішов стежкою до лісу. За горою гасли 
останні промені сонця, небо засівалося 
зорями. А над лісом стояв теплий вечір. 

Нестор став над самим озером. На 
його поверхні відбивалося склепіння 
неба разом із верхів'ям дерев. Десь хлюп-
нула риба, запищав цвіркун. Нестор сідає 
на камінь і дістає рукою воду. Вона стікає 
по його пальцях, сяючи краплями срібла. 
А потім він стає на камені і дивиться до 
зоряного неба, на рівне плесо озера. Не-
стор згадує дім, родину, свою теперішню 
промову, і пригадує, що сьогодні якраз 
п'ять років, коли Господь зробив над ним 
таке велике чудо. Так, якраз п'ять років... 
Як швидко вони промайнули. Можливо, 
що навіть не згадав би про це, коли б не 
те, що сталося в їдальні. А так... Пригада-
лося все.

Він дивиться до зір. Чує щасливе тепло 
на своїй душі, відчуває на очах вологість. 
Тиха молитва вдячності знову і знову 
лине з його серця і з його уст до зоряного 
неба... Дерева виструнчилися і заслухали-
ся в тишу вечора. А Несторові здається, 
що вони говорять до нього живою люд-
ською мовою і розуміють оцю благосло-
венну вечірню тишу… 

Михайло Подворняк

Чудо
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М оє життя складається з двох частин. У ньо-
му дві дороги, дві віри, два внутрішніх сві-
ти, дві зовнішності, дві мети. І все тому, що 

мене також дві: я колишня і я сьогоднішня. А ще дві Пасхи.
Перша — заклопотана! Треба замісити тісто, щоб на 

тиждень спекти смачних духмяних пасок з родзинками та 
різнокольоровою посипкою, оздобити квіточками і хрести-
ками з тіста. Випікати слід так, щоб не потріскались, не ви-
пирали з форм, не пригоріли, але і не були глевкими. Адже 
святити треба найкращі!

А ще зварити й пофарбувати у відварі з цибулиного лу-
шпиння яйця, і теж, щоб не потріскались. А то як навбитки 
грати, коли сядемо сім'єю за стіл після церкви? Запекти м'я-
со, накришити салатів, приготувати сирницю, зварити буль-
йон для холодця... Стільки треба всього зробити за день 
посту! А їсти скоромного не можна. І чекаєш свята!

О четвертій ранку прокидаєшся, збираєшся з чолові-
ком до церкви, і поспішаєш із повним кошиком, щоб не 
запізнитися й не пропустити часу, коли батюшка кропити-
ме все принесене. А коли процесія доходить до тебе, на-
магаєшся підставити обличчя під бризки води, щоб і собі 
освятитися.

Додому повертаєшся з чудовим настроєм, будиш ді-
тей, накриваєш стіл, наїдаєшся досхочу смакоти і близько 
шостої години йдеш досипати. Наступні декілька днів до-
їдаються паски, наїдки, і не тільки свої, а ще й принесені 
родичами.

Друга Пасха — піднесена! Вдома також іде підготов-
ка до свята: випікається здоба, готується м'ясо і вариться 
бульйон для холодця, а ще запікається сирниця. Але при 
всьому цьому зовсім інше серце! Чекаю на свято Великод-
ня і міркую-радію живому Христу. Воскреслому не тільки 
на сторінках Євангелія, але і в моїй власній душі.

Вранці поспішаю на богослужіння, щоб почути зрозумі-
лу проповідь про перемогу над смертю Ісуса Христа і від-
дати у молитві славу Господові за те, що Він став моєю Пас-
хою. А наїдки? Вони на своєму місці, але не на головному.

Я, інша, нині усвідомлюю, що свято Великодня тепер 
для мене інше. Бо це реальне світло Христового воскресін-
ня живе в мені щодня, а не лише на Пасху.

Тетяна Пекур

З цим запитанням звернувся чо-
тирирічний Тимофій до свого 
татка. Той відклав дитячу Біблію 

і деякий час не міг оговтатися від такого 
не по-дитячому серйозного питання. Що 
відповісти? Чисті очі синочка з довірою 
дивилися на того, кому беззастережно 
довіряли. Все, що скаже батько, для ма-
лого було істиною у найвищій інстанції. 
Така вже вона дитяча наївність!

Дивлячись на сина, батько вже в ко-
трий раз відзначив для себе, що в до-
рослих немає такої віри, як у дітей. Вони 
вірять, що Йону проковтнув кит, а потім 
виплюнув на берег. Вірять, що пророк 
Ілля у вогняній колісниці піднявся на 
небо, що Ісус міг іти по воді як по суші. Ві-
рять, що Він воскрес із мертвих і підняв-
ся на небо в присутності учнів. Вірять, бо 
так сказав батько!

Але що відповісти малюкові, який че-
кає на відповідь? Як правило, діти після 
першого запитання ставлять друге, потім 
третє… Хоча Тимофій зовсім ще малий, 
але знає, що після смерті буде воскре-
сіння мертвих. Бо так сказали йому тато і 
мама. Але він запитав: коли?

Взагалі про смерть намагаються не думати, бо 
таке явище не викликає у когось доброго почуття, та 
й настрій псується миттєво. Цю тему оминають. Гово-
рити можуть про що завгодно, тільки не про це.

І тоді вона сама про себе нагадує похоронною 
процесією, яка перетнула перехрестя, коли ми поспі-
шаємо кудись у своїх справах. Нагадує звуками тра-
урного маршу, який долинає до наших вух. Повторює 
різними способами, щоб пам'ятили: тут, на Землі, ми 
— тимчасові мешканці.

Утім, стараємось швиденько «переключитись» 
на щось інше, ретельно стираючи з пам’яті те, що 
викликало якусь тривогу в серці. Лікарі своїм паці-
єнтам говорять: «Думайте про щось хороше! Налаш-
товуйтеся на позитив, бо імунітет послабне. Ніяких 
негативних емоцій!»

А що говорить про смерть Біблія? «І як людям 
призначено вмерти один раз, потім же суд…» (По-

слання до євреїв, 9:27). Отож треба буде дати звіт за 
прожите життя, свої вчинки, слова і навіть помисли. 
Людина — це не просто матерія, яка перетворюєть-
ся на порох і в складі хімічних елементів стає части-
ною землі. Це безсмертна душа, якій Бог приготу-
вав блаженну вічність з Ісусом Христом у Царстві 
Божому. За це заплачена велика ціна — Син Божий 
помер на хресті за гріхи всього людства. Однак, на 
жаль, не всі вірять цьому…

На свято Пасхи, тобто воскресіння, люди будуть ві-
тати один одного словами: «Христос воскрес! Воісти-
ну воскрес!» Та чи вірять цим словам?

Тимофійко збагнув своїм дитячим розумом, що 
батько не поспішає дати йому відповідь, стурбовано 
розмірковуючи про щось. Хлопчик обхопив своїми 
рученятами великі татові руки, довірливо пригорнув-
ся до них. Незабаром Великдень! Справді великий 
день, в який Ісус воскрес із мертвих, упевнивши всіх, 
що зі смертю життя не закінчується!

Михайло Пістун

К оли дивишся на життя 
з висоти вічності, то все 
стає більш-менш зрозумі-

лим. І не дивно! Бо та висота — Божа, і 
Його точка зору на все, що діється внизу 
— найвірніша.

А що внизу?
Там — ми, люди, які свого часу на-

роджуємося, дорослішаємо, поєднує-
мось у сім’ї, виховуємо дітей, сміємось, 
плачемо, а потім...

Так-так, оце «потім», що є наслідком на-
шого земного буття — воно і є найважливі-
шим, найвагомішим за все...

Ким би ти не був на цій землі: царем чи 
в’язнем, президентом чи безхатченком — 
для кожного оце «потім» повинно стати 
причиною глибоких роздумів, зворушли-
вих почуттів. Бо що таке життя наше? — 
«...це пара, що на хвильку з’являється, а 
потім зникає!...» - так каже свята Божа кни-
га — Євангеліє.

Ми не вибираємо епоху, в якій наро-
дитися, батьків, країну, де зростати. Не 
підшукуємо візерунку на шкірі пальців, 
кольору своїх очей і волосся, тембру го-
лосу. Все це дається без нашого втручан-
ня й наших уподобань.

Але все ж таки дещо й вибираємо: на-
вчальний заклад, місце роботи, людину, 
з якою хотілося б пройти поруч по жит-
тю, імена для наших народжених крихі-

ток-немовлят...
А найголовніше — за нами право 

вибору шляху у вічність. А їх там — 
лише два: вниз — у темряву, і вверх — 
до світла.

Добре, якщо людина робить правиль-
ний вибір. Є надія, що ту саму стежину 
продовжать і її нащадки. А якщо так зро-

бить весь народ? Кожен? Оце буде дієва 
реформа!

І тоді... Будуйся, о Державо! Усі заса-
ди будуть правильними, бо вони засно-
вані на вірних принципах! Ти матимеш 
найбільший скарб — щирих людей, які 

тримають у руках, а що найголовніше 
— у серцях, євангельський звід законів. 
Бажають жити за ними й навчати цьому 
своїх дітей, онуків, правнуків.

Квітуй, о Державо! Бо тоді тільки ста-
неш справді незалежною… від закону 
гріха й смерті! Коли почнеш жити за за-
конами Духа Життя! Отримаєш віддзер-

калення вічної не-
бесної Країни, у якій 
все — досконалість, 
неперевершеність і 
нетлінна краса! Де ан-
гелами-доброчинця-
ми люди зробляться 
один для одного: дру-
жини — чоловікам, 
чоловіки — дружи-
нам, батьки — дітям, 
діти — батькам, сусі-
ди й родичі — один 
одному.

І з таких малень-
ких благословенних 
державо-родин скла-
деться одна величез-

на дружна сім’я. Правителем у ній буде 
Дух Божий; законотворцем — Святість, 
а радниками: Любов, Віра, Надія, Поряд-
ність, Щирість, Чесність, Мужність, Тер-
плячість, Братолюбство, Людяність та 
багато інших достойних імен.

Що за життя почнеться!
Усім соловейкам, зібраним у хор, не 

стане сили оспівати красу, силу й велич 
такої держави! Цей спів розливатиметь-
ся над золотими від стиглого хліба поля-
ми й підніматиметься угору, щоб бадьо-
ро поринути в синій небесний океан... 
Сонях сонця сміятиметься у блакитній 
вишині й посилатиме райдужні промін-
ці в усі боки! Людські серця солодко 
танутимуть від радості! Усмішки роже-
вими трояндочками квітуватимуть на 
обличчях!

О доле! Хіба знайдуться у майстрів 
поетичного слова такі епітети й метафо-
ри, щоб все це оспівати!

Проте… стоп! Зупинімось у мріях — 
таке неможливе НІКОЛИ. І подібні ви-
гадки, на жаль, утопічні. Жодна з держав 
у світі не схоче скоритись Ісусу Христу 
повністю; усім своїм населенням — ви-
знати лише Його Володарем і Господом! 
Це гірка, але правда.

Щиро, від усього серця до Господа 
прийдуть лиш одиниці. Увірує, сприйме 
Його Законодавцем і Владикою невелич-
ка частка людей. І саме в цих окремих 
серцях зійде Світло Правди!

…І співатиме для них теплий вітер у 
степах, а йому вторячи, шелестітимуть 
гаї у золотаво-малинових сутінках... 
Доброзичливо шумітиме хвилями ста-
рий сивий Дніпро й натхненно сяятиме 
над ним розсип срібних зірок Чумаць-
кого Шляху...

О доле! О палке бажання жити для 
Бога й ближніх! Здійсненне для кожного 
з нас особисто! Для тебе й мене.

Ірина Шевченко 

О доле! О палке бажання жити…
У кожного з нас завжди є вибір. Ми постійно щось обираємо, плануємо, мріємо… 

Проте, не буде зайвим зважити все це з позиції вічності. 

Мої дві Пасхи

А коли ми помремо?
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О дне з видатних наукових 
відкриттів

Науці належить величезна 
кількість різних відкриттів, але найбільш 
важливими є два: відкриття атомного ядра і 
молекули ДНК. Чому? Бо вони започаткува-
ли створення кардинально нових галузей 
наукового знання. Відкриття будови атома 
призвело до народження квантової фізики, 
а розкриття будови ДНК — молекулярної 
біології, що дозволило пояснити механізм 
розмноження живої клітини, який є основ-
ною характеристикою феномену життя. Як 
не складно влаштований навколишній світ, 
виявилось, що ми створені ще складніше.

Що ж таке ДНК? Мовою вчених так на-
зивається дезоксирибонуклеїнова кислота 
або молекула, в якій міститься генетична 
інформація. Вона складається з двох полі-
нуклеотидних ланцюгів, створюючи подвій-
ну спіраль, довжина якої складає в клітині 
людини близько 0,5 метра. Якщо дозволи-
ти їй згорнутися в клубок, то діаметр буде 
близько 0,5 мм, що в тисячу разів більше за 
розмір ядра, діаметр якого менше мікроме-
тра. Ця макромолекула забезпечує збері-
гання, передачу з покоління в покоління і 
реалізацію генетичної програми розвитку і 
функціонування живих організмів.

Історія відкриття ДНК

Те, що одна клітина дійсно «знає», як 
влаштований увесь організм, вперше 
виявив і продемонстрував британський 
біолог Дж. Гердон. Він узяв ядро клітини 
з кишківника дорослої жаби і пересадив 
його в її ікринку, з якої було видалене 
власне ядро. З гібридної ікринки виріс 
нормальний пуголовок, а потім і жаба — 
абсолютно ідентична тій, якій належало 
клітинне ядро.

ДНК як хімічна речовина була виділена 
ще Іоганном Фрідріхом Мішером в 1869 
році із залишків клітин, що містяться в гної. 
Він виділив речовину, до складу якої входи-
ли азот і фосфор. Біологічна функція ново-
відкритої речовини була неясна, і довгий 
час ДНК вважалось просто запасником фос-
фору в організмі. Аж до 50-х років XX століт-
тя її точна будова і спосіб передачі спадко-

вої інформації залишалися незрозумілими. 
Хоча і було достовірно відомо, що склада-
ється вона з декількох ланцюжків, проте 
ніхто не знав, скільки їх і як вони сполучені.

У 1951 році біохімікові Ервіну Чаргаффу 
і його співробітникам вдалося визначити 
точні кількісні співвідношення нуклеотидів 
різних типів. Отримані ним результати, по-
ряд із даними рентгеноструктурного ана-
лізу, зіграли вирішальну роль у подальшій 
розшифровці структури ДНК, здійсненої у 
1953 році англійськими ученими. Це стало 
одним із поворотних моментів в історії біо-
логії.

Значення цього відкриття

ДНК є носієм інформації, записаної у 
вигляді послідовності нуклеотидів за до-
помогою генетичного коду. З молекулами 
ДНК пов'язані дві основоположні власти-
вості живих організмів — спадковість і 
мінливість. Завдяки ДНК утворені при ді-
ленні клітини дві копії вихідного ланцюж-
ка успадковуються дочірніми клітинами, 
внаслідок чого нові виявляються генетично 
ідентичними. Дивно, але кожна клітина, що 
містить ДНК, несе в собі інформацію про бу-
дову всього організму. Це можна порівняти 
з цеглиною будівлі, в якій зберігався мініа-
тюрний план усієї споруди.

Задум того, яким вийде кожен із нас, 
вже існує у момент зачаття. І в цьому пла-
ні міститься дуже багато, наприклад: ко-
лір очей і волосся, зріст тіла, форма носа 
і навіть музикальний слух. Як же стільки 
інформації могла вміщати в себе ДНК?

Організм людини складається при-
близно з 40 трильйонів клітинок. Кожна з 
них містить 1,5 гігабайта нашого генетич-
ного коду. Таким чином, одна людина збе-
рігає близько 60 секстібайт (1 секстібайт = 
1024 екзабайт) інформації. Нагадаємо, що 
1 екзабайт відповідає 1 мільйону терабайт. 
Це неймовірно великий об'єм пам’яті. За 
даними Veritasium, у 2020 році об'єм ін-
формації, що зберігається в усьому світі, 
досягне лише 40 секстібайт. Тепер нам 
можна зрозуміти, як багато її записано в 
ДНК людини.

Цікаво знати: 99,9 % генетичної інфор-
мації є спільними між усіма людьми на 

Землі, а те, що робить нас унікальними, 
займає менше одного мегабайта! Склад-
но собі уявити, що в пам'яті будь-якого 
мобільного телефону може поміститися 
інформація, яка містить всі відмінності од-
нієї людини від іншої.

Вражаюче: 1,5 гігабайта займає геном, 
60 секстібайт — весь організм, і лише 1 
мегабайт — наша неповторність і унікаль-
ність. Та всю цю унікальну інформацію в 
одну мить може стерти смертельний ві-
рус, об'єм якого складає лише декілька 
кілобайт!

Найкращими засобами для зберігання 
інформації на сьогоднішній день є жор-
сткі диски. Для того, щоб зберегти на них 
ту кількість інформації, яка містить у собі 
ДНК, їх потрібно 233 штуки об'ємом по 3 
терабайта, при цьому загальна вага такої 
кількості склала б 151 кг. Оскільки ДНК має 
цю дивну здатність тримати великий об'єм 
інформації, сучасні учені розглядають її як 
потенційний засіб зберігання інформації 
впродовж тривалого періоду часу.

ДНК щодо життя і воскресіння

Якщо одна лише молекула ДНК має 
таку неймовірну складність, то що тоді 
говорити про білок і живі клітини взага-
лі? Дійсно, коли теорія вірогідності була 
застосована для вивчення біологічних 
об'єктів, це дало приголомшуючі резуль-
тати: для випадкового виникнення життя 
на нашій планеті немає і одного шансу з 
мільярдів.

Відомо, що простий білок складаєть-
ся зі 100 амінокислот, серед яких 20 є 
абсолютно необхідними для життя. Віро-
гідність їх випадкового об'єднання у від-
повідному порядку дорівнює 20 у мінус 
100-му ступені. Учені підрахували, що для 
того, аби це могло статися, недостатньо 
навіть того, щоб усі елементарні частки 
Всесвіту взаємодіяли одна з одною мі-
льярди разів за секунду протягом усього 
її існування. Ось чому життя не могло ви-
никнути саме по собі.

Якщо ж його забезпечує та інформація, 
яка міститься в ДНК, то хіба не міг Бог на-
дати їй і можливість майбутнього воскре-
сіння людських тіл?

Дійсно, ДНК неймовірно стабільна. 
Якщо найсучасніші засоби зберігання ін-
формації слід утримувати у вакуумі за мі-
нусової температури, то ДНК може існу-
вати сотні тисяч років у будь-якому місці 
нашої комори чи гаража.

Це означає, що, на відміну від магнітних 
жорстких дисків, які мають порівняно не-
довгий термін експлуатації, ДНК здатна збе-
рігати в собі дані дуже тривалий час.

Оскільки ультрафіолетові промені згуб-
ні для молекули ДНК, клітина «навчилася» 
самостійно чинити опір їх дії і оберігати від 
пошкоджень закладену в ній інформацію. 
Звичайно, ДНК не може існувати вічно (у 
довкіллі вона в середньому зберігається 
протягом 1 мільйона років, а потім розпа-
дається на короткі фрагменти), але навіть 
якщо вона і загине, слід вважати, що у Твор-
ця існує можливість копіювання всієї інфор-
мації, що міститься в ній. А носієм у такому 
разі може стати духовна інстанція, яку всі ми 
називаємо душею людини.

Оскільки без генетичної інформації не 
існує і самого життя, то слід мати на увазі, 
що саме ця інформація здатна перекинути 
місток між двома цими абсолютно несхо-
жими один на одного світами: фізичним і 
духовним. А відтак із нашою смертю не все 
втрачено навіть для тіла. Апостол Павло 
мав рацію, коли говорив про можливість 
воскресіння наприкінці людської історії.

Висновок

Вище ми розповіли, що жоден із люд-
ських винаходів не здатний навіть набли-
зитися до таких технічних характеристик, 
які містить у собі ДНК. Іншими словами, 
ДНК здатна зберігати дані ефективніше, ніж 
будь-які створені людиною носії!

Зрозуміло, тепер нам не годиться вірити 
в те, що життя могло виникнути спонтанно. 
Бог створив людину такою, щоб копія ін-
формації про всі системи її організму була 
збережена також і після смерті.

Все це необхідно було зробити для 
того, щоб кожен із нас потрібного часу міг 
воскреснути у власному тілі і з'явитися пе-
ред Всемогутнім Богом із звітом про своє 
земне життя.

Геннадій Гололоб

Завдяки ДНК існує можливість воскресіння
Апостол Павло, пояснюючи майбутнє воскресіння людських тіл, вдався до аналогії сіяння зерна: «Нерозумний, — що ти сієш, те не оживе, 

якщо не вмре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, — пшениці або чого іншого, і Бог йому тіло дає, яке за-
хоче…». (1-е послання до Кор., 15:36-38). Хтось може заперечити: «На відміну від зерна, тіло людини розкладається в землі». До недавнього 
часу цей аргумент вважався нездоланним у справі раціонального пояснення самого механізму воскресіння Богом наших тіл у майбутньому. 

Однак дивовижно те, що саме наука допомогла розібратися з ним.

Л юдям, які дивилися кіно-
фільми, доводилося бачити 
сюжети, в яких герої «во-

скресають» з мертвих. У більшості ви-
падків розвиток подій супроводжувався 
спецефектами і неприродними діями. 
Режисери і продюсери щороку докла-
дають все більше зусиль, аби ефектно 
показати такі моменти на екрані. Часто 
вони супроводжуються наступними дія-
ми: мертві піднімаються з могил, а кістки 
перетворюються на живих людей і так 
далі. Виникає питання: «Звідки взяли ос-
нову для таких сюжетів?»

Можливо, хтось скаже: «О, це ж 
просто вигадка». Але уява не може 
дати здатність людині осягнути речі, 
яких просто не існує. Як можна дета-
лізувати те, чого в реальному світі не 
спостерігали?

У пошуках відповіді на це можна ви-
тратити багато часу, навіть провести 

досліди. Та все ж таки, де був початок 
таких сюжетів? Звідки вони взяті?

Відповідь проста — з Біблії. Так, так! 
Саме з неї! Виявляється, люди не приду-
мали нічого нового, а лише скопіювали 
те, що говорив і показав Бог на сторін-
ках Святого Писання. У книзі пророка 
Єзекіїля, у тридцять сьомому розділі, з 
першого по одинадцятий вірш містить-
ся розповідь про сухі кістки і наводить-
ся детальний опис цієї події.

"Була надо мною Господня рука, і Дух 
Господній випровадив мене, і спинив се-
ред долини, а вона - повна кісток! І Він 
обвів мене біля них навколо, аж ось їх 
дуже багато на поверхні долини, і вони 
стали дуже сухі! І сказав Він мені: «Сину 
людський, чи оживуть оці кості?» А я 
відказав: «Господи Боже, Ти знаєш!»

І сказав Він мені: «Пророкуй про ці 
кості, та й скажеш до них: «Сухі кості, 
послухайте слова Господнього! Так го-
ворить Господь Бог до цих кісток: «Ось 
Я введу у вас духа - і ви оживете! І дам на 
вас жили, і виросте на вас тіло, і про-
стягну на вас шкіру, і дам у вас духа,- і ви 
оживете. І пізнаєте ви, що Я — Господь!»

І пророкував я, як наказано. І зняв-
ся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, 
а кості зближалися, кістка до кістки 
своєї. І побачив я, аж ось на них жили, і 
виросло тіло, і була натягнена на них 
шкіра зверху, та духа не було в них.

І сказав Він мені: «Пророкуй до духа, 
пророкуй, сину людський, та й скажеш 
до духа: «Так говорить Господь Бог: « 
Прилинь, духу, з чотирьох вітрів, і дих-
ни на цих забитих,- і нехай оживуть!» 

І я пророкував, як Він наказав був мені, 
- і ввійшов у них дух, і вони ожили, і по-
ставали на ноги свої, військо дуже-дуже 
велике!.."

Чи помітили ви, що багато сюжетів 
про воскресіння людей просто скопі-
йовані з Писання? Тож це не є чимось 
фантастичним.

Бог, який створив небо, землю і Всес-
віт, у Своїй могутності здатний воскре-
шати. І хоча наведений текст є части-
ною видіння, у Біблії можемо знайти ще 
багато прикладів реального воскресін-
ня мертвих. Та найяскравішим є воскре-
сіння нашого Спасителя − Ісуса Христа! 
Він через Слово Своє обіцяв, що при-
йде день, коли спасенні Ним люди теж 
оживуть для вічного життя!

Богдан Михалюк

Що це: наукова фантастика чи бiблiйний факт?
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Історичні 
джерела про 

воскресіння Христа

Д оказом того, що Христос 
— не міф, є факт існування 
близько 230 свідчень про 

Його Воскресіння. 
Досить цікаві вони у грека Гермідія, 

який обіймав офіційну посаду біографа 
правителів Юдеї, в тому числі і Понтія 
Пилата. Його покази цінні тим, що на мо-
мент воскресіння Ісуса Христа він знахо-
дився поблизу того місця, супроводжую-
чи одного з помічників Пилата.

Існує ще одне свідчення — сирійця 
Єйшу, відомого лікаря, який був набли-
жений до Пилата і лікував його. Він, за 
дорученням правителя, у суботу двічі 
оглядав могилу Христа, а ввечері виру-
шив до неї з помічниками, маючи намір 
провести там усю ніч. Знаючи пророц-
тва щодо воскресіння Христа, Єйшу та 
помічники-медики цікавилися цим як 
природодослідники. 

У ніч на неділю вони пильнували 
по черзі. Але незадовго до цієї події усі 
прокинулися. «Ми — лікарі, сторожа та 
інші, — пише Ейшу, — були здорові, ба-
дьорі і почували себе як завжди. У нас не 
було ніяких передчуттів. Ніхто не вірив, 
що померлий може воскреснути. Але 
він дійсно воскрес. І це все ми бачили на 
власні очі».

Показовим є те, що деякі джерела 
про воскресіння Христа належать і єв-
рейським авторам того часу. Відомий ви-
падок пов'язаний із Маферкантом, який 
був членом синедріону та обіймав поса-
ду скарбника. Саме з його рук Юда от-
римав гроші за свою зраду. Маферкант 
був першим із членів синедріону, який 
прибув на місце воскресіння. Він мав 
розрахуватись із сторожами, які стояли 
коло гробу. Виплативши гроші, скарбник 
не встиг далеко відійти, як побачив, що 
величезний камінь невідомою силою 
відкинуло. Повертаючись назад до гро-
бу, ще здалеку розгледів сіяння, яке по-
ступово зникало. Все це було описано 
ним у творі «Про правителів Палестини».

Марія Васильченко, історик

«У же наблизився день 
відходу її з цього жит-
тя; але ми про нього не 

здогадувалися. Сталося, думаю, завдяки 
Твоїй таємній турботі, що ми з нею зали-
шилися удвох; спершись на підвіконня, 
дивилися з вікна на внутрішній садок 
того будинку, де жили в Остії. Втомлені 
від тривалої подорожі, нарешті на самоті, 
набиралися сил для плавання. Ми солод-
ко розмовляли вдвох і, «забуваючи ми-
нуле, спрямовувалися до того, що перед 
нами», питали один одного, перед лицем 
Істини — яке майбутнє вічне життя свя-
тих, що «не бачило того око, не чуло вухо 
і не приходило те на серце людині».

У нашій бесіді прийшли до того, що 
кожне задоволення, що досягається ті-
лесними почуттями, осяяне будь-яким 
земним світлом, не можна порівняти з 
радощами того життя, звідки світять на 
землю сонце, місяць і зірки...

Ти знаєш, Господи, що того дня, коли 
ми розмовляли, нікчемним здався нам 
цей світ з усіма його насолодами, тому 
мама сказала мені: «Сину! Що до мене, 
то в цьому житті мені вже все не в ра-
дість. Я не знаю, що тут ще робити і наві-
що тут бути; з світськими надіями у мене 
вже все покінчено».

Брат мій щось сказав, бажаючи їй не 

такого кінця; краще б їй померти не в 
чужій землі, а на батьківщині. Почувши 
це, вона стривожилася від таких його 
думок, невдоволено пильно глянула на 
нього і, переводячи очі на мене, сказа-
ла: «Послухайте, що він говорить!» А 
потім звернулася до обох: «Покладіть 
це тіло де доведеться; не хвилюйтеся 
про нього».

Минулими роками Моніка дуже хоті-
ла бути похованою на батьківщині — в 
Тагасті, поруч зі своїм чоловіком. Вона 
переживала і турбувалася про своє по-
ховання, все передбачила і приготувала 
місце поруч з могилою чоловіка.

Я не знав, коли по досконалій мило-
сті Твоєї стало зникати в її серці це нік-
чемне бажання. Тільки потім почув, що 
вона одного разу довірливо, як мати, 
розмовляла з моїми друзями про пре-
зирство до цього життя і благо смерті. 
Мене при цій розмові не було, вони ж 
здивувались її мужності й запитали, не-
вже їй не страшно залишити своє тіло 

так далеко від рідного міста?
«Ніщо не далеке від Бога, — відпо-

віла вона, — і нічого боятися, що при 
кінці світу Він не згадає, де мене во-
скресити».

Перед самим днем відходу свого 
вона думала не про пишні похорони з 
великою кількістю пахощів або спору-
дження особливого пам'ятника, не дба-
ла про поховання на батьківщині. Таких 
доручень вона нам не залишила.

Справді, дійсно, щиро і істинно ві-
руючу в Бога душу Господь умудряє 
і сподобляє глибокої духовної пере-
оцінки свого попереднього життя! А 
вищий сенс своєї смерті вона бачила в 
служінні Богу з надією Воскресіння та 
вічного життя.

Отже, на дев'ятий день хвороби сво-
єї, на п'ятдесят шостому році життя ця ві-
руюча і благочестива душа звільнилася 
від тіла. Для неї смерть не була гіркою, 
та й взагалі для неї і не було смерті».

Зі спогадів Августина (скорочено)

 ■ Блаженний Ісихій Ієрусалимський: «Світле 
Воскресіння Христове — це благовіщення радості, бо 
Господь воскрес… Нині, завдяки Воскреслому, Рай від-
критий, людина спасається і Христу поклоніння возда-
ється, бо Він, перемігши смерть… зійшов на Небеса як 
Цар-Переможець, як Преславний Володар…»

 ■ Святий Григорій Богослов: «У дусі Воскре-
сіння простім один одному… Вчора я розпинався з Хри-
стом, сьогодні прославляюся з Ним. Вчора я вмирав з 
Ним, сьогодні оживаю. Вчора мене поховано, сьогодні 
разом із Ним воскресаю».

 ■ Святий Григорій Нисський: «Прийшло цар-
ство життя — і впала влада смерті. Явилося інше народ-
ження, інше життя, переміна самої природи нашої… 
Сьогодні відчиняється таємниця смерті; сьогодні поло-
неним звіщається визволення, сліпим дається прозрін-
ня; сьогодні тих, що сидять у темряві та тіні смертній, 

відвідує Схід з висоти — Христос-Господь».
 ■ Святий Іван Златоуст: «Де твоє, смерте, 

жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос — і ти 
повалився. Воскрес Христос — і впали демони. Воскрес 
Христос — і радіють ангели. Воскрес Христос — і жит-
тя панує. Воскрес Христос — і нема ні одного мерця в 
гробі, бо Христос воскрес із мертвих і став первістком 
померлих».

 ■ Святий Іван Златоуст: «Сьогодні знищена 
влада диявола, сьогодні розірвані пута смерті, ударем-
нена перемога пекла… через своє воскресіння Христос 
відкрив нам дорогу до спасіння».

 ■ Святий Григорій Богослов: «Христос устав 
із мертвих — устаньте і ви! Христос у славі — сходьте і 
ви, тому що Воскресіння Христа є печать нашого влас-
ного воскресіння! Христос визволився з гробу, — звіль-
няйтесь і ви з пут гріха».

Що говорили отці церкви про Воскресіння

Л укія вирушила на пошуки хлі-
ба. Вона вже була у сусідньо-
му хуторі, як несподівано десь 

там, позаду, пролунали безладні пострі-
ли. Всі запанікували, стали прислухатися. 
Стрілянина то вщухала, то поновлювалася. 
Хлопчина, що біг, придушено прокричав:

— Там... за мостом... німці розстрілюють 
усіх… просто в будинках...

Ці слова ніби вибухнули в голові. Тисячі 
осколків безжально вп'ялися в серце.

— Діточки, рідненькі мої! — придушено 
прошепотіла і прикрила рота руками, нама-

гаючись стри-
мати несамо-
витий крик.

Д у м к и 
панічно за-
метушилися, 
а ноги самі 
понесли її 
додому, де 
залишилися 
б е з з а х и с н і 
крихітки.

— Госпо-
ди, помилуй! 
Господи, за-
хисти!.. Збе-
режи діток!.. 
Миленькі мої, 

що зараз з вами?
Вона не бігла, а летіла до них. Спекотний 

вітер кидав в обличчя пил і пісок. Колючки 
якірців безжально впивалися в босі ступні, 
але вона не звертала уваги. Гіркі сльози за-
стилали очі. Скривавлене серце гулко било-
ся в скронях. Ось вона вже біля мосту. Стрі-
лянина припинилася так само раптово, як 
і почалася. Десь там, за версту знаходився 
її скарб: дві донечки. Підкошувалися ноги, 
коли уявила їх мертвими, розпластаними на 
глинобитній підлозі в калюжах крові. Невже 

вона ніколи більше не побачить їх іскристі 
від сміху очі, не почує дзвінкі голоси? За ці 
роки бачила стільки чужих смертей! А тепер 
ця кістлява стара підійшла до її дому! Що ж 
робити? Хто допоможе?

— Господи, захисти! Збережи діточок! 
— немов заклинання, не переставала пов-
торювати вона.

Лукія продовжувала бігти вздовж річки. 
Ось, нарешті, свій тин. З ходу перестрибнула 
його і опинилася в кукурудзяних заростях. 
Причаїлася. Прислухалася: тиша... Тільки 
скрекіт коників та гудіння бджіл на конюши-
ні… і десь зовсім далеко німецькі голоси.

Вона прокралася до хати, зазирнула в 
низьке віконце: нікого... Рвонула двері й за-
вмерла: порожньо. Кинулася до лежанки, 
зірвала зім'яту ковдру — нікого. Заглянула 
під лави, під стіл.

— Тетянко, Марійцю, рідненькі мої, де 
ви? — заголосила і вибігла на подвір’я.

Заметушилася, зазираючи у найзатиш-
ніші куточки. «Може, таки не розстріляли, 
а забрали з собою?» — обпекла тривожна 
думка. «Навряд…»

Кинулася до сусідки. Будинок так само 
зустрів тишею. Метнулася до сараю, і там 
побачила Шуру, що неприродно лежала на 
соломі з простреленою головою. Вискочи-
ла з криком. Оббігла ще кілька дворів, всю-

ди зустрічаючи мерців. Як колись у Єгипті, 
їхньою вулицею пройшов ангел-губитель, 
залишивши зловісні сліди.

— Рідненькі мої, де ви? — Лукія 
продовжувала шукати їх, не перестаю-
чи бідкатися.

Нарешті знесилено опустилася біля 
груші, вслухаючись у шепіт листя. Ох, якби 
дерева могли говорити, тоді вона дізналася 
б, де її крихітки! Раптом десь з-за будинку 
долинув якийсь звук. Крихка надія на диво 
розгорілася з новою силою.

Лукія підскочила. Кинулася до негли-
бокого окопу, виритого за будинком. Там, 
на старій перині, зариті в ганчірки, лежали 
її доньки, живі і неушкоджені. Вони сонно 
мружили очі, здивовано дивлячись на за-
плакану маму.

— Мамо! — заплакала старша з них і ки-
нулася до неї на шию. — Так страшно було... 
коли почали стріляти, ми сховалися тут...

Лукія обняла їх, притиснула до грудей. 
Не перестаючи цілувати скуйовджені голів-
ки, шепотіла:

— Слава Тобі, Господи!..
І хоча свято Пасхи віддзвеніло над зем-

лею кілька місяців тому, сьогодні вона не 
просто зрозуміла, а відчула всім єством його 
справжнє значення: смерть оминула…

Віра Демченко

Смерть оминула

Блаженний Августин про 
Монiку, свою матiр
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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 апосто-
лів, 16: 30). Сталось це тоді, коли 

він побачив, що настав час міняти 
життя. 

Любий друже! Можливо, і в тво-
єму серці постали запитання, які 

хвилюють душу, і ти не знаєш, що 
робити.

Якщо хочеш справді бути з Бо-
гом тепер і у вічності, то потріб-
но стати  християнином, зробив-

ши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням 

Христа, з Його заповідями у Ново-
му Завіті.

КРОК 2: визнай себе грішником, 
що заслуговує на справедливе 

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 молит-
ві 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 ба-
жання відвідати зібрання (богослу-

жіння), чи є потреба звернутися 
за духовною допомогою, то ви мо-
жете зателефонувати за зручним 
для вас регіональним телефоном:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпровська, Запорізька та 
Кропивницька 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.

ДЛЯ ДІТЕЙ

Т равень 80-го. Молдавія. 
Радянська республіка.

На призначене міс-
це, у ліс, не лише з сусідніх, а й з дальніх 
міст і сіл прибула християнська молодь. 
Кілька сотень. Були також діти й підлітки. 
Разом з іншими ряди присутніх доповни-
ли співробітники міліції, дружинники та 
люди в цивільному одязі — КДБ. А куди 
ж без них?

З нетерпінням чекали початку спіл-
кування. Радість зустрічі друзів, про-
яви взаємної привітності не передати. 
Християнська єдність невидимою, але 
потужною хвилею сповняла, гуртувала, 
тішила юних.

Це весняне зібрання співпало з часом 
призову юнаків на військову службу, яка 
в ті часи для віруючих була не простою 
— на солдатів чекали серйозні випробу-
вання, нерідко з небезпекою для життя. 
Тому присутні юнаки-християни прагну-
ли почути настанови, які допомогли б їм 
зміцнитися у вірі.

Нарешті все почалось. Залунав єван-
гельській спів, згодом проповіді, вірші, 
декламації. Все — як нагальна «духовна 
пожива» для спраглих сердець християн, 
у майбутньому покликаних відстоювати 
віру в атеїстичному середовищі. Під час 
спілкування було запропоновано напри-
кінці всім братам-призовникам зібратися 
в центр натовпу, щоб присутні пресвіте-

ри здійснили молитви над майбутніми 
солдатами.

Але одна спостережлива дівчина за-
вважила, що одночасно почався рух се-
ред дружинників. Чоловік п’ять із них з 
фотоапаратами раптом полізли на високі 
дерева. З усього було видно, що недру-
ги замислили щось лихе — оскільки не 
змогли зірвати служіння, то хоч сфото-
графувати його. І зрозуміло, що роби-
лось це для доказів у кримінальних спра-
вах на християн. Особливо на керівників.

«Треба негайно перешкодити лука-
вим планам КДБістів. Але як? Сказати 
старшим? Немає часу!» — снували бли-
скавками думки.

Потрібні дзеркальця — осяяла враз 
думка! Ще не до кінця зрозумівши, що 
буде робити далі, вона підбігала до дівчат 
і збирала у них дзеркальця, які були май-
же у кожної в сумочці. Зі своєю здобиччю 
так само швидко обійшла підлітків і пояс-

нила їм, як треба діяти. Кмітливі хлоп’ята 
радо взялися за доручену справу.

День був сонячний, погожий. «Фо-
тографи» з дерев намагалися зробити 
знімки «на пам'ять», але не виходило, 
постійно заважали й осліплювали від-
блиски сонця. Вони дуже хотіли сфото-
графувати відомого пресвітера — Хоре-
ва М. І., щоб потім використати знімки 
в справі звинувачення, що вже готува-
лась. Як вони не крутились, фото не вда-
вались. Старанні підлітки постійно спря-
мовували сонячні «зайчики» в об’єктиви 
людей на деревах, чіпко тримаючи їх на 
прицілі своїх блискучих знарядь. Так і не 
вдалося недоброзичливцям виконати 
задумане.

Невдовзі після молодіжного спілку-
вання М. І. Хорев таки був заарештова-
ний і отримав за віру в Бога третій термін 
ув’язнення. Йшов 1980 рік.

Як розповідав згодом його син, що до-
сліджував архіви, у кримінальній справі 
на батька не було жодної фотографії, яка 
б доводила участь Михайла Івановича в 
проведенні цього молодіжного зібрання 
та молитві над призовниками, хоча таке 
звинувачення у справі й було.

Свідома і рішуча готовність йти на 
страждання, але не зрікатися віри, завж-
ди підійматиме послідовників. Та голов-
не, щоб це були наслідувачі Христа, Який 
оживляє душі людські, мов весна змер-
твілу природу. Для служіння істині.

Зі спогадів Любові Мурзи 
записала Ольга Фесенюк

Травневий спогад

По вертикалі:
1. Тварина, на якій Ісус в’їхав 
до Єрусалиму.
2. Рослина, з продажу якої 
євреї давали десятину (ок-
рім рути і овочів).
3. Духовне створіння, Божий 
слуга.
4. Одна з речей, яку не слід 
було брати учням Ісуса на 
благовістя.
5. Зброя, якою воїн наніс 
рану Ісусу на хресті.
7. Урочиста обітниця чи до-
говір між Богом та людиною.
8. Апостол, якого Христос 
назвав «каменем».
11. Що взяла на себе та сво-
їх дітей юрба людей у дворі 
Пилата?
12. Фарисей, таємний учень 
Ісуса Христа.
13. Група людей, що охоро-
няли вхід до гробу Господ-
нього.
14. Прізвище Пилата.
17. Те, з чим порівнюється другий прихід 
Ісуса Христа.
18. Жертовна тварина, прообраз розп’я-
того Ісуса.
19. Тілесне нівечення, наслідок Христово-
го розп’яття.
20. Що не може встояти, якщо поділиться 
супроти себе? (Марка, 3:25).
21. Над чим здобув перемогу Ісус на хре-
сті?
22. Чим Ісус виганяв бісів із одержимих? 
(Матвія, 8:16).
27. Друге ім'я Ісуса Христа, що означає 
«Посвячений Богу». 
28. Ким доводилась Яірові дівчинка, яку 
воскресив Христос?
29. Релігійний лицемір, який не визнає 
своєї гріховності.
31. Що пробуватиме на новому небі та но-

вій землі за Божою обітницею? (2-Петра, 
3:13).
33. Місце вічної радості і досконалого 
життя.
35. Символ крові Ісуса.
39. Почуття Ісуса Христа до людей.
40. Хто не постить на весіллі, поки є моло-
дий? (Луки, 5:34).
43. Родичка Симона, яку зцілив Христос.
44. Скільки часу дав господар смоківниці, 
щоб вона принесла плід? (Луки, 13:9).
45. Зброя віри, засіб від стріл лукавого.

По горизонталі:
5. Визволення людини від гріха та його 
наслідків.
6. Глибоко шановане місце поклоніння 
Богові.
9. Протилежність Новому завіту (при-

кметн.).
10. Вінець творіння Бога 
(множ.).
13. Здійснення очікувано-
го і впевненість у невиди-
мому (Євр., 11:1).
14. Ім'я прокуратора Юдеї 
у часи Христа.
15. Символ Тіла Христово-
го.
16. Їжа, яку Христос розді-
лив на 5000 людей.
17. Що звершив Христос 
на хресті в якості викупу 
за гріхи людства?
18. Цар, який стратив Іва-
на Хрестителя.
23. Друге ім’я Марії, яка 
вперше побачила Христа 
після воскресіння.
24. Абревіатура латинської 
фрази «IESVS NAZARENVS 
REX IVDAEORVM» церков-
но-слов'янською мовою.
25. Біблійна назва ліжка, 
постелі.

26. Пророк, якого проковтнула велетен-
ська риба.
28. Що мало назву «Гетсиманія»?
30. Місце схованки розбійників та зло-
чинців (Матвія, 21:13).
32. Той, кого Ісус воскресив у гробі.
34. Останнє в житті Ісуса Христа спожи-
вання їжі.
36. Світське ім’я апостола Павла.
37. Римська монета часів Ісуса.
38. Покаяння перед Богом, результат 
праведного життя людини.
41. Імена демонів, яких Христос вигнав із 
двох гадаринських біснуватих.
44. Почуття янголів при покаянні гріш-
ника.
46. Головна подія у християнстві.
47.Персональний діалог людини з Бо-
гом.

КРОСВОРД


