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

ДВА БЕРЕГИ

За які гріхи Бог 
знищував древні народи?

Коли людство перестало зважати 
на свого Творця і зробило священні ві-
втарі сонцю, місяцю, зорям небесним, 
демонам і різним богам, то ці об'єкти 
поклоніння призвели до страшних за 
жорстокістю й непристойністю діянь...

Ст. 2

Мені не треба…
А на ранок — новина, яка всіх при-

голомшила, проте мене особливо. 
Знайшли Валєру мертвим, біля вми-
вальника зігнутим. Після наркотичного 
передозування блював і, видно, в без-
пам’ятті захлинувся…

І знов постало питання: хто з нас...
Ст. 4

Чорний день
Три пари очей уп’ялися в пащу, 

де лежала приманка. Цілими пачка-
ми грошей… Непошкоджена… Ніби 
чекаючи на свою наступну жертву… 
Одна з них давно проковтнула її…

Адже хазяїн безмовно сидів, опу-
стивши голову на плече...

Ст. 7

Острів Пасхи: уроки 
людського божевілля
Кропітка робота археологів і пале-

онтологів показала, що до прибуття 
людей і в перші часи їх перебування 
острів не був таким пустельним, як 
зараз. Субтропічний ліс височів над 
чагарниками, травами і папороттю.

Ст. 6

Навернення 
в’язничного охоронця

С талося ж, як ми йшли на міс-
це молитви, нас зустріла одна 
служниця, що мала духа віщу-

вання і ворожбитством давала великий 
прибуток господарям своїм. Вона, йдучи 
слідом за Павлом і за нами, кричала, кажу-
чи: «Ці люди — раби Всевишнього Бога, які 
звіщають нам дорогу спасіння!» 

І це вона робила багато днів. Тоді Пав-
ло обурився і, обернувшись, сказав духові: 
«Наказую тобі в Ім’я Ісуса Христа — вийди 
з неї!» І в ту ж мить дух вийшов. 

Коли господарі її побачили, що надія 
на їх прибуток пропала, схопили Павла та 
Силу і потягли їх на майдан до старійшин. 
І коли привели їх до старійшин, то сказали: 
«Ці люди, юдеї, бунтують наше місто і на-
вчають звичаїв, які не годиться нам, рим-
лянам, ні приймати, ані виконувати». 

Народ же повстав проти них, а началь-
ники здерли одяг з них і наказали бити їх 
різками. І, завдавши їм багато ударів, вки-
нули їх у в’язницю, наказавши в’язничному 
сторожеві пильно стерегти їх. Він же, одер-
жавши такий наказ, вкинув їх у внутрішню 
в’язницю, а ноги їхні забив у колоду. 

Опівночі Павло та Сила молились і спі-
вали хвалу Богові, а в’язні слухали їх. Рап-
том стався великий землетрус, що основа 
в’язниці захиталась, повідчинялись всі 
двері в’язничні, і кайдани з усіх поспада-
ли. А коли в’язничний сторож прокинувся 
і побачив, що двері в’язниці відчинені, то 
вихопив меч і хотів убити себе, бо думав, 
що в’язні повтікали. 

Але Павло скрикнув гучним голосом, 
кажучи: «Не роби собі ніякого зла, бо ми всі 
тут!» Він же, попросивши світла, вбіг у в’яз-
ницю і в тремтінні припав до Павла та Сили. 
І вивів їх звідти, і сказав: «Добродії, що ро-
бити мені, щоб спастися?» Вони ж сказали: 
«Віруй у Господа Ісуса Христа і спасешся ти 
і весь дім твій!» І проповідували йому слово 
Господнє і всім, хто був у домі його. 

І взявши їх тієї ж години ночі, обмив їхні 
рани і негайно охрестився він сам і всі до-
машні його. І привів їх у дім свій, запропо-
нував їм їжу і дуже радів з усім домом своїм, 
що увірував у Бога.

Дії Апостолів, 16:16-34

В иривати щось погане — завж-
ди невдячне діло. Ніякого 
задоволення! Але від цього 

нікуди дітися, інакше далі буде ще гірше. 
Така вже наша доля тут на землі. Однак 
мова зараз не за бур’яни, а про інше.

Наше життя в чомусь схоже на елек-
тронний пристрій пам’яті — постійно 
чимось заповнюється. Однак настає мо-
мент, коли «місця» вже не залишається, 
і тоді з'являється червоне світло попе-
редження. Потрібно щось видаляти або 
взагалі «переформатувати» — більше 
варіантів немає. Адже ще одного життя 
не купиш, як флешку у супермаркеті.

І тут починає «боліти голова»: що 
робити? Де вихід? Питання вирішується 
по-різному: хтось намагається закрити 
на все очі, а інший бідкається й шукає 
якоїсь відповіді. Тільки не завжди там, 
де треба. Й тоді стає ще гірше.

Взагалі існує тільки один вірний 
шлях позбутися всього поганого, що на-
копичилось протягом життя. Але на та-
кий рішучий крок не вистачає сили. Од-

нак ми не покинуті напризволяще — є 
Той, хто готовий поспішити на допомогу. 
Це наш Спаситель Ісус Христос! І я знаю 
безліч таких фактів! Наведу лише один.

Діло було на півдні. Ще зовсім мо-
лода сім’я з маленькими дітками по-
терпала від жалюгідного існування 
через те, що чоловік пристрастився до 
спиртного. Дружина теж не втрималась. 
Неприваблива хатина залишалась недо-
глянутою роками, діти не вмиті й не при-
чесані. Занедбане хазяйство не могло 
задовольнити потреб сім’ї. Однак зна-
чна частина великого городу все ж таки 
доглядалась — це виноградник, з якого 
виготовлялось декілька тонн вина. Цей 
напій і став головною «їжею» нещасної 
родини.

Не пам’ятаю, за яких обставин по-
трапило до них Євангеліє. Знаю тільки, 
що написане там почало відкривати їм 
духовні очі. Реакція п’яниць виявилася 
для всіх несподіваною і стала головною 
новиною у селі. Було так. Молодий го-
сподар із дружиною викотили з льоху 

всі діжки свіжого вина і вилляли у город, 
що спускався до річки. Воно потекло до 
води, де паслися качки та гуси… Через 
годину налякані селяни не розуміли, що 
трапилося з птицею: їхня поведінка всіх 
дивувала. Однак під вечір усі качки та 
гуси протверезіли й спокійно поверну-
лись до своїх господарів.

З того часу на городі, замість спо-
кусливого виноградника, росли догля-
нуті грядки. Діти були вмиті й причесані, 
а задоволений чоловік усім свідчив про 
нове життя.

Добре, коли наша свідомість та жит-
тя «засіваються» гідним насінням. Тоді 
не буде потреби щось «виривати». Така 
вже реальність, що все погане намага-
ється домінувати над добрим й, подібно 
підступним бур’янам, постійно пригні-
чує. І тут немає альтернативи, як тільки 
з Божою допомогою викорінити все зло 
заради добра. А інакше як досягти жада-
ної вічності у небі?

Михайло Бондар

Позбутися  поганого 
заради доброго!



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

«Д ля всього свій 
час... час садити 
і час виривати 

посаджене...» — говорить Екле-
зіяст. І ми погоджуємося з цим. 
Але нерідко нашу ниву порає ще 
один господар — вітер, який приносить 
насіння різних бур’янів. Спочатку ми їх не 
бачимо, але проходить час, і вони дають 
про себе знати, пускаючи глибоке корін-
ня. Добре, коли вчасно виполюємо бур’ян, 
а якщо замешкаємось, то очистити город 
буде важко. Отже, щоб зібрати добрі пло-
ди, то виривати небажаний посів — наш 
прямий обов’язок, інакше про хороший 
врожай можна забути.

Дитина, з’являючись на світ, не може 
самостійно сіяти. Вона тільки, подібно до 
губки, здатна вбирати все, що чує і бачить. 
І батьки першими починають сіяти «в їх-
ньому городі». В цих посівах, безперечно, 
є щось добре, але є й погане, яке не має в 
собі реальної цінності. Яке «насіння» ми ма-
ємо, таке і даємо. «Срібла й золота в мене 
нема, але що я маю, даю тобі...» (Дії апосто-
лів 3:6). У цих словах апостола Петра виве-
дений певний духовний принцип, що діє 
донині. Аналізуючи своє життя, приходжу 
до висновку, що саме в період раннього 
дитинства в моє серце було посіяне те, що 
пізніше стало грубим, колючим «гріховним 
бур’яном».

Адже після батьків, немов на стометро-
вій дистанції, естафету виховання прийма-
ють вихователі дитячих садків. Три роки 
таких «Вавилонських наук» довелося отри-
мати мені й тисячам подібних до мене ді-

тей. Що засіяли в наші голівки вихователі? 
Лише бур’яни атеїстичного світогляду.

Наступна пора посіву — шкільні роки. 
На зміну вихователям приходять класні 
керівники, вчителі різних предметів, які з 
повним кошиком знань «засівають» свідо-
мість учнів. Але поряд з добрим насінням 
багато є й куколю.

Кент Ховінд — один із числа тих вчених, 
що повірили в Бога — висловив таку дум-
ку: «Щоб отруїти щура, не потрібно клас-
ти йому в їжу стовідсоткову отруту. Він не 
дурний, тому не буде їсти. Додайте йому 
лише п’ять відсотків її — і тоді досягнете 
результату. Щур із задоволенням це з’їсть, 
не помічаючи небезпеки. П’ять відсотків 
достатньо, щоб убити його».

У шкільних підручниках багато пра-
вильного, незаперечного. Але разом з 
корисним в нашу свідомість сіють і небез-
печних «п’ять процентів» обману. Дотепер 
мені ледве віриться, що на землі життя іс-
нує лише шість тисяч років (це Біблійний 
погляд). Адже багато разів я читав у підруч-
никах одну і ту ж фразу: «Мільярди років до 

нашої ери...». А з наукової фантастики засі-
ялось ще одне «фальшиве насіння»: Всесвіт 
повний придатними для життя планетами, 
на яких живуть наші «брати за розумом». 
У це я вірив, і такий «кукіль» бурхливо ріс 
в серці, отримуючи рясний полив з усіх 
джерел інформації. Не секрет, що сьогодні 
телебачення й Інтернет досягли великого 
успіху, притягуючи до себе, наче магнітом, 
мільйони душ і заглушаючи в них тягу до 
Бога і Біблії.

Отже, батьківський дім, дитячий садок, 
школа, ВНЗ — естафета триває. Хто наступ-
ний сіяч? Яке це має значення? За сімдесят 
років атеїстичної пропаганди в колишньо-
му Радянському Союзі посіяно дуже багато 
брехні. Але настав час виривати посадже-
не... На початку 90-х років минулого сто-
ліття гоніння за слово Боже припинилося. 
Відкрилося багато молитовних будинків, 
Біблія стала вільно продаватися в магази-
нах, роздаватися на християнських бібліо-
теках. Прийшла пора відкритої проповіді 
Євангелії — час викорінювання зі свідомо-
сті масового посіву протягом довгих років 

панування атеїзму.
На початку 90-х увірував 

і я. Сприяло цьому вдумливе 
читання Євангелії, відвідуван-
ня будинку молитви християн. 

Бог, за допомогою Свого Слова, 
допоміг вирвати з глибини душі бур’ян 
невіри, поміняти поняття, переосмислити 
життя, і в серці ожило те, що вклав у нас, 
людей, Господь — потяг до чистого, вічно-
го, святого.

Не дайте пагубному безбожному на-
сінню вкорінюватися через небезпечний 
перегляд телевізійних програм і читання 
безбожної літератури. Поставте в ваше 
серце фільтр. Адже молодий росток наба-
гато легше виполоти, ніж вирвати корінь, 
що глибоко розрісся.

Євген Бочаров

Час виривати посаджене...
Біблія, Еклезіяста, 3:2

Подібний до швидкоплинної річки час, в якому живемо, невбла-
ганно рухається вперед, не змінюючи свого русла. І ми, захоплені 
бурхливою течією, підвладні його законам. Весна — час, відведе-
ний для посіву — пробігає швидко і, подібно до бігуна на короткій 

дистанції, передає естафету порі під назвою жнива.

К оли людство перестало зважа-
ти на свого Творця і зробило 
священні вівтарі сонцю, місяцю, 

зорям небесним, демонам і різним богам, то 
ці об'єкти поклоніння призвели до страш-
них за жорстокістю й непристойністю діянь, 
найбільшім з яких було принесення в жер-
тву богам своїх дітей. Так зробив моавський 
цар, який через побоювання потрапити до 
рук своїх ворогів узяв старшого сина-спад-
коємця і приніс у жертву всеспалення на 
стіні міста. 

В усіх відношеннях стародавній світ точ-
но відповідає описам, узятим із Писання. 
Гомер, за дев'ятсот років до Христа, описує 
не тільки жертвоприношення тварин, а й 
людей. 

Геродот розповідав, що коли армія 
Ксеркса прийшла в Стрімон, волхви принес-
ли в жертву річці білих коней. А коли минули 
Стрімон, то цар, на перехресті дев'яти доріг, 
наказав заживо поховати дев'ятьох юнаків 
і стільки ж дівчат, мешканців тієї країни. А 
його дружина веліла обрати чотирнадцять 
дітей видатних людей знатного роду і прине-
сти в жертву божеству, правлячому землею.

У ранньому Римі Курцій, для порятунку 
країни, приніс себе в жертву злим богам. За 
легендою, землетрус зробив глибоку уще-
лину на території форуму, і оракул оголосив, 
що зловісний пролом ніколи не закриється, 
поки не буде кинуте в нього те, що відпові-
дає силі та міці римлян; тоді вони придбають 
безсмертя республіці. Коли всі були здиво-
вані, не розуміючи слів віщуна, Курцій, спо-
рядившись, як на битву, з'явився на форумі 
й запитав: «Що цінується в Римі більше, ніж 
мужність і сила?» Сказавши це, пришпорив 
коня і поховав себе в безодні. Відтоді співві-
тчизники приписували могутній ріст їх дер-
жави жертві, яку він зробив.

Фемістокл у битві при Саламіні приніс у 
жертву трьох полонених принців, синів Сан-
данца і племінників Ксеркса, що виділялися 

своєю красою і витонченим виглядом. Коли 
їх привели на борт галери, то один бранець 
чхнув. У цей же час віщун Ефрантід побачив 
яскраве полум'я, що виходило від вівтаря, 
яке розцінив як знамення. Він схопив руку 
Фемістокла і наказав принести бранців у 
жертву Бахусу! І натовп одностайно повів 
захоплених принців до вівтаря, змусивши 
Фемістокла принести їх в офіру.

Подібним чином Еней зробив похорон-
ний обряд для свого друга Палланта, при-
нісши в жертву богам пекла, крім численних 
волів, овець і свиней, вісім бранців. У цьому 
він наслідував Ахілла, який, використовуючи 
жрецький ніж, пустив кров дванадцяти знат-
них троянців на попіл свого друга дитинства 
Патрокла (Гомер, Іліада, XXIII, 164 і далі).

Практика людського кровопролиття 
перед вівтарем богів була властива не тіль-
ки жителям Трої і грекам. В епоху ранньої 
римської республіки теж приносили дітей в 
жертву богині Манії (Mania — дух, або група 
духів, які представляють безумство). У пізні 
періоди безліч гладіаторів проливало кров 
на могилах патриціїв заради заспокоєння 
душ померлих. Це особливо помітно в Ав-
густа, який після завоювання Перуджі при-
ніс у березневу жертву три сотні сенаторів і 
лицарів «божественному» Юлію Цезарю.

Карфагеняни, як оповідає нам Діодор 
Сицилійський, пов'язували себе урочистою 
обітницею Хроносу (божеству грецької мі-
фології, яке створило час, вогонь, повітря і 
воду), якому вони жертвували дітей імени-
тих батьків. Правда, з часом їх стали заміню-
вати дітьми рабів.

Спосіб принесення в жертву дітей був 
надзвичайно жахливий: їх кидали на руки 
мідної статуї, звідки ті скочувалися прямо 
в горнило печі. Ймовірно, подібним спо-
собом аммонітяни жертвували своїх дітей 
Молохові.

Пеласги (група народів, що населяли 
давню Грецію), підкоряючись магові, одно-
го разу принесли в жертву десяту частину 
всіх дітей.

У Іліополі щодня єгиптяни приносили в 
жертву Юноні трьох людей.

Спартанці і аркадійці вбивали юних ді-
вчат для того, щоб відвернути гнів Бахуса 
або задовольнити Діану (богиню Місяця і 
полювання). Сабійські ідолопоклонники в 
Персії жертвували людей богу Митрі, жителі 
острова Крит — Юпітеру, спартанці і лузітан-
ці (нація, що жила на території сучасної Пор-
тугалії та Іспанії) — Марсу, фессалійці (північ-
ний схід Еллади) — Хірону. Галли приносили 
людей у жертву Марсу, Меркурію, Аполлону, 

Юпітеру і Мінерві.
У Швеції на вівтарі Одіна постійно курили 

кров, а найбільш рясно вона лилася на святі, 
що проводилось кожен дев'ятий рік в Упсалі, 
головному язичницькому центрі Скандина-
вії. Тоді король, супроводжуваний вельмо-
жами, входив до блискучого золотого храму 
і приводив до вівтаря дев'ятьох рабів, а за 
часів воєн — дев'ятьох бранців, з якими об-
ходився ласкаво, бо вони незабаром повин-
ні були відвернути гнів богів своєю смертю. 
Але за часів особливих нещасть пролива-
лася кров більш благородних жертв: зафік-
сований випадок, коли король Ауне в своїй 
хворобі приніс у жертву Одіну дев'ять синів 
для того, щоб отримати продовження життя.

Слов'яни поклонялися багатьом богам і 
спорудили їм безліч вівтарів. Головним був 
Перун-громовержець, перед ідолом якого 
проливали кров бранців. Поділяв жертви 
з Перуном також і бог лікування, який во-
лодів священним вогнем. Великі річки, що 
вважалися богами, теж мали свою частку 
людських жертв. Але Світовид, бог війни, був 
найбільшим об'єктом їхнього поклоніння, 
якому щорічно присвячували триста бран-
ців, спалюючи їх разом із кіньми. Коли ж усе 
догорало, жерці з народом сідали їсти і пити, 
поки всі не впивалися.

Але найбільшою кровожерністю відзна-
чились перуанці, які приносили в жертву 
дітей постійно, поки їх не приборкали інки.

І цього поганського впливу ідолопо-
клонства не було б так багато, якби люди не 
втратили знання про Єгову-Творця. Необ-
хідно відзначити, що об'єктом страхів був 
злий і відступницький дух, влучно названий 
Біблією Аполліон, тобто «Винищувач, грабіж-
ник», поклоніння якому повсюди практику-
валось у різний час серед народів.

Підготував Геннадій Гололоб, 
використовуючи матеріали 

Джозефа Таунсенда.

За які гріхи Бог знищував древні народи?
Нині стало модним цікавитись стародавніми цивілізаціями, про що 

свідчать натовпи туристів, які щороку відвідують різні історичні місця. 
Але що повчального для нас містять у собі стародавні цивілізації? Чому 
вони зникли, будучи дуже розвиненими? Чи завжди цивілізованість рів-
нозначна культурі? Або освіченість і талановитість є показником мо-

ральності людей?
У цій статті подано матеріал, який проливає світло на ці питання і 

підтверджує істинність біблійного твердження 
«Що посієш, те й пожнеш». 

Сучасній людині варто прислухатись до цього, оскільки живемо не 
тільки в столітті розвинених технологій, але і безперервних (здебіль-
шого узаконених) убивств (абортів, війн, тероризму). Тому важливо 

осягнути уроки минулого, щоб знову їх не повторювати.



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

Ц е було на курорті. Я сидів в 
їдальні напроти одного чоло-
віка, з яким ми добре порозумі-

лися. «Це справжній споживач!» — думав 
я іноді, коли бачив, з яким задоволенням 
цей солідний чоловік куштував їжу або 
мирно дрімав на сонечку. Одного разу, 
в обід, я дав йому 
книжечку: «Прочи-
тайте, будь ласка. 
Тут мова про життя 
з Богом. У Вас буде 
про дещо важливе 
подумати!» І що ж? 
Він сердечно по-
дякував і сказав: 
«Зараз я повинен 
відпочивати, але, 
можливо, вдома знайду час почитати!» З 
цими словами відклав її в сторону.

Курйозний стан справ
Чому, власне, у нас немає часу? Перш 

за все, хотів би звернути увагу на одну 
деталь, яку не може пояснити мені жод-
на людина. Якщо століття тому купець 
із Штутгарта хотів укласти торговельну 
угоду з людьми з Ессена, то потрібно було 
п'ять днів їхати на поштовій кареті туди і 
п'ять — назад. Разом 10, а ще два йшло 
на переговори. На це витрачалось майже 
півмісяця. А сучасний комерсант все вирі-
шує по телефону, таким чином економить 
12 днів. Однак ніхто з них не має 12 зайвих 
днів. Навпаки! Кожен говорить: «У мене 
немає часу!» В чому ж справа?

Коли я в дитинстві їздив до бабусі й 
дідуся в Швабські Альпи, то це було мало 
не навколосвітньою подорожжю. Тепер 
на автомобілі ця відстань долається за 
5 годин. Виходячи з цього, у людей має 
бути багато вільного часу! Раніше в тиж-
день працювали 60 годин і більше. Зараз 
близько 40-а. І все одно немає вільного 
часу. Як це виходить?

Моя мати щодня читала 4 розділи з Бі-
блії, і у неї вистачало часу молитися за всіх 
своїх рідних. Їй доводилося піклуватися 
про 8 дітей, а в ту пору ще не було праль-
них і кухонних машин. Чи вистачає у вас 
часу на це? Ні, немає! Як же це відбуваєть-
ся? Ви можете це пояснити?

Тут є тільки одне пояснення: існує 
ХТОСЬ, котрий підганяє і піклується 
про те, щоб людина не мала часу! По-
дібно до приборкувача в цирку, він 
безперервно тріскоче бичем і змушує 
людей бігти риссю. Біблія називає 
його дияволом.

Але в багатьох виникає питання: а чи 
існує він? Потрібно бути сліпим і нему-
дрим, щоб не тямити, що існує влада тем-
ряви! Як же інакше ви можете пояснити 
собі світ?

Якось вночі до мене приходить напід-

питку директор одного підприємства — 
лика не в’яже — і говорить: «Допоможіть 
мені, я просто не можу не пити! Мій батько 
був п'яницею, і це передалося у спадок. Я 
не можу інакше!» Як ви думаєте, скільки та-
ких людей, які побиваються в глибині душі: 
«Я не можу інакше!» Хто ними командує?

Один пан, маючи прекрасну сім'ю та 
чудову дружину, раптом потрапив «на 
гачок» робітниці свого підприємства. Я 
його відвідав і сказав: «Друже мій! Ви гу-
бите своє життя, руйнуєте сім'ю. Ви стаєте 
посміховиськом для власних дітей!» Як 
зараз бачу цього солідного промислово-
го менеджера: «Пане пасторе, я не можу 
позбутися цієї дівиці, не можу!»

Хіба тут не відчувається влада темряви?
Мені постійно трапляються подібні 

випадки. І якщо хто-небудь приходить і 
каже: «Диявола не існує», то мені залиша-
ється тільки запитати: «Звідки ви, власне, 
прибули?» — хоча, ймовірно, і там без ди-
явола не обходиться.

Річ у тім, що світ неможливо зрозуміти, 
не беручи до уваги те, що існує влада піть-
ми, яка діє абсолютно цілеспрямовано, 
що тримає нас у напрузі, тому і немає часу.

А тепер я повинен розповісти про 
звільнення.

Чудовий факт
Чудовий факт — звільнення існує! З 

цього приводу розповім історію, яку чув 
від одного берлінського місіонера. Він 
опікувався алкоголіком. Це страшна річ. 
Одного разу він почув, що цей чоловік 
знову випив дуже багато спиртного, роз-
бив меблі, побив дружину. Тому вирішив 
піти до нього. Час був післяобідній, той 
сидів у кухні й пив каву. Поруч знаходився 
його п'ятирічний син. Місіонер привітав-
ся і запитав: «Ти знову зірвався?» Той за-
скреготав зубами і підхопився. Не кажучи 
ні слова, зайшов до комори і повернувся 
з мотузкою. Потім мовчки прив'язав сво-
го маленького сина до стільця і закричав: 
«Вставай!» Хлопчик почав плакати і голо-
сити: «Я ж не можу!» Тоді цей п'яниця з не-
самовитим виразом звернувся до місіо-
нера, кажучи: «Ось бачите: «Я ж не можу!» 
Так відбувається і зо мною, бо я не можу!» 

Тоді місіонер дістав з кишені склада-
ний ніж, розрізав хорошу мотузку і спо-
кійно сказав хлопчикові: «Вставай!» Той 
піднявся, а місіонер звернувся до пияка: 
«Ось, будь ласка!» — «Так, — відповів 
той, — бо Ви розрізали мотузку!» На це 
місіонер сказав: «Послухайте: є Один, 
Який «розрізає мотузки», що зв'язують 
нас, це — Ісус!»

Суть моєї теми
Пригадую, як, знаходячись у Нью-Йор-

ку, я був запрошений до негритянського 
клубу. Внизу в фойє, на постаменті, стояла 
мармурова фігура. Було видно, що це не 
негр. Я здивувався і запитав одного чор-
ного джентльмена: «Друже, хто це?» Ста-
лася сцена, яку ніколи не забуду. Чоловік 
зупинився перед статуєю і урочисто по-
яснив: «Це Авраам Лінкольн, мій визволи-
тель!» Я вже піднявся високо по сходах і 
все ще бачив людину, що стоїть перед ста-
туєю і повторює: «Авраам Лінкольн — мій 
визволитель!»

Так і я хотів би встати перед хрестом 

Ісуса і сказати: «Ісус — мій Спаситель!» 
Розумієте, Ісус знищив останню владу 
диявола! І силою Святого Духа, яку да-
рує нам, можемо жити новим, вільним 
життям!

Хто ж цей Ісус? Тут я повинен трохи 
зупинитися, так як уся справа в тому, що 

ви повинні познайомитися з Ним. Будь 
ласка, не судіть про Нього за якими-не-
будь журналами. Не дозволяйте одурма-
нювати себе людям, які не знають Ісуса 
по-справжньому. Тільки Новий Завіт дає 
правдиві відомості про те, Хто Він.

Однією з найбільших сцен Нового 
Завіту є бичування Христа за вказівкою 
римського правителя Понтія Пилата. На 
голову Йому одягли вінець із тернини. І 
ось Він виходить... Пилат спершу дивить-
ся на Нього, потім на народ, потім вказує 
на Ісуса і каже: «Це людина!» У дослівному 
перекладі означає: «Ось людина!» Пилат 
цим говорив: «Я бачив багато двоногих іс-
тот, але це були голодні вовки, небезпечні 
тигри, хитрі лисиці, горді павичі, навіть 
мавпи. Ісус же — людина!»

Нещодавно мені хтось сказав: «Ісус 
був людиною, як і ми». На це я йому за-
перечив: «Він був людиною, але якраз не 
такою, якими є ми, а якими маємо бути!» 
Ісус — істинний Бог, народжений у вічно-
сті Отцем!

Я хотів би безупинно говорити про це. 
Ми завжди намагаємося замкнути Ісуса в 
покірні церкви. А Він ходить серед бурі. 
Чи знаєте ви про це? Здається, ніби сти-
хія намагається збити Його з ніг. Але Він 
простягає руку і владно, навіть велично 
наказує: «Замовкни! Перестань!» Тієї ж 
миті хвилі заспокоюються, і хмари розхо-
дяться! Засяяло сонце. Коли ж таке поба-
чили учні, то попадали на коліна: «Що це 
за людина! Він не такий, як ми!» Нарешті 
знаходять відповідь: «Це Бог, що став лю-
диною!» По-справжньому вони це зрозу-
міли тільки на Великдень, коли Господь 
воскрес із мертвих.

Друзі мої, я не казку розповідаю. І не 
наважився б стояти тут, якби не був упев-
нений в істині, що з воскреслим Ісусом до 
нас з'явився живий Бог.

За своєю природою ми знаходимося 
у владі диявола. Ісус же, Син Божий, ря-
тує, даруючи прощення провини. Так, цей 
розп'ятий Ісус дає прощення гріхів! Для 
цього, мої друзі, Бог дав нам час, щоб ми 
прийняли звільнення в Ісусі! Тепер вам 
більше немає потреби бути гнаним ди-
яволом, але, зважаючи на хрест, можете 
переконатися: «Владі диявола настав кі-
нець! Ісус сильніший! Цей розп'ятий мене 
відкупив, і я вільний!»

Про людину, у якої теж не 
вистачало часу

Я ще не закінчив. Зараз хотів би роз-
повісти про одну людину, у якої теж не 
було часу. Її ми зустрічаємо в Новому 
Завіті. Вона була римським правителем 
на ім'я Фелікс. Чудове ім'я, означає «ща-
сливий». 

Одного разу, коли у нього якраз було 
достатньо часу, він сказав: «Давайте-но 
покличемо в'язня Павла на допит. Дру-
жино, ходімо зі мною!» І вони йдуть до 
зали судових засідань з усією пишністю. 
Потім приводять в'язня. «Розкажи, Пав-

ле, чому ти знаходишся тут у кайданах?» 
— вимагає пояснення Фелікс. І Павло 
починає чудову промову про право-
суддя, яке повинен мати суддя. Раптом 
у залі відчулась присутність живого 
Бога! Це пронизує Фелікса наскрізь. Він 
згадує всі темні випадки підкупів. Потім 

Павло каже про суд 
Божий, від якого 
можна загинути. 
Тоді Фелікс схо-
плюється і каже: 
«Почекай, Павле! 
Все, сказане то-
бою, — дуже до-
бре. І це, звичай-
но, дуже важливо. 

Коли я знайду час, 
тебе знову послухаю. Але зараз у мене 
його немає!» І він наказує відвести в’яз-
ня. У нього ніколи більше часу не знайш-
лося...

Ах, друзі мої, я бажаю, щоб у вас було 
інакше! Щоб не залишалося все як і рані-
ше, але стало новим через Ісуса!

Про Того, у Кого є час
На закінчення повинен сказати щось 

дуже важливе: ми будемо загнаними до 
тих пір, поки над нами пануватиме ди-
явол. Але я знаю Одного, у Якого є час 
для вас: це Ісус, воскреслий Спаситель. 
Чуєте? У Господа є час для нас!

У Новому Завіті знаходимо чудову іс-
торію. Сидить один сліпий біля дороги і 
просить милостиню. Але ось проходить 
натовп людей. Сліпий запитує: «Що тра-
пилося?» Йому відповідають: «Ісус про-
ходить». І він починає кричати: «Ісусе, 
Сину Божий, допоможи мені! Ісусе, Сину 
Божий, помилуй мене!» Люди ж нерву-
ють і кажуть: «Не кричи, ми хочемо чути, 
що говорить Ісус». Але сліпий продов-
жує: «Ісусе, Сину Божий, помилуй мене». 
Тоді всі починають злитись і погрожува-
ти: «Тобі зараз перепаде, якщо не вгаму-
єшся!» Але сліпий не вгавав: «Ісусе, Сину 
Божий, помилуй мене!» Потім лунають 
одні з найпрекрасніших слів Нового За-

віту: «Ісус же зупинився і велів привести 
його». У Ісуса, Який вирішує проблеми 
світу, є час для сліпого жебрака! Так 
високо Він цінує всіх! І у вас для Нього 
немає часу? Мабуть, диявол сильно за-
дурманив!

Одного разу я чув страшну історію: 
тонув корабель. Уздовж кают біг стю-
ард і кричав: «Усі на палубу! Пароплав 
тоне!» Він пробіг і повз кухню, в якій 
кок смажив півників і байдуже відповів: 
«Спочатку я повинен виконати свою ро-
боту!» Він так і потонув разом зі своїми 
півниками.

Вільгельм Буш,
 із книги «Ісус - наша доля» (Скорочено)

У мене немає часу!

Вільгельм Буш - молодіжний пастор



ДВА БЕРЕГИ4 УРОКИ ЖИТТЯ 

М ій статус — «дитина вій-
ни». Народилась за 7 
днів до її початку і 

чотири роки росла під гуркіт 
танків, літаків, вибухи 
бомб, стрілянини і 
пожеж… З мо-
локом матері 
всмоктувався 
страх. Як вижи-
ти? Я не бачила 
усміхнених облич. 
Навколо розпач, нестатки, руїни…

Нарешті війна закінчилась. Тільки голод 
і сльози тривали ще довго.

Пам’ятаю, як на станцію привезли по-
лонених німців. Деякий час вони перебу-
вали в очікуванні відправки. Люди йшли 
подивитися на переможених завойовни-
ків, кого раніше жахалися, від кого ховали-
ся, втікали... 

Моя мама теж пішла і взяла мене з со-
бою. Я уявляла, що побачу тих німців, які 
спалили нашу хату. Але дитяча пам'ять 
закарбувала на все життя таку картину: 
скупчення жалюгідних чоловіків, обірва-
них, зарослих, босих. Ноги обмотані бруд-
ним ганчір’ям. Вони протягували до людей 
руки і просили хліба… «Брот», — благали 
їхні сумні очі.

А хліба у нас не було. Голод ще панував 
у країні. «Зовсім німці і не страшні», — поду-
мала тоді. Мені було їх навіть шкода.

Незабаром повернувся з війни тато. Це 
стало моєю першою дитячою радістю. Його 
я не знала, бачила вперше. Звикла сприйма-
ти всіх насторожено, особливо чоловіків у 
формі. Та радісне, щасливе обличчя швидко 
викликало відповідну реакцію. Дозволяла 
обнімати, цілувати, дивуючись при цьому, 
чому він такий колючий. Дуже раділа, що 
тепер у мене, крім мами, є ще й тато. Згодом 
народилася сестричка, потім братик. 

Я підросла і стала помічницею у сім’ї. За 
5 км від нашого поселення знаходився ра-
йонний центр. Туди доставляли хліб, і мама 
часто посилала за ним. Дорога місцями 
пролягала через ліс. Теплої пори долала цю 
відстань босоніж, а холодної взували мене в 
постоли, які робив тато. Мама завжди моли-
лась перед дорогою, щоб Бог дав охорону 
8-мирічній дитині на цьому шляху, де під-
стерігало чимало небезпек. 

Біля хлібної лавки було завжди багато-

людно. Привозили хліб на возі у вели-
кому ящику. При розван-

таженні було чути запах 
свіжого, ще теплого хлі-
ба, від чого дуже хотілося 
їсти.

Черга жвавішала. 
Продавець діставала 
величезну буханку 
та розрізала по кі-
лограму — це була 

норма в одні руки, а 
потім через отвір у лавці видавала 

кожній людині. Коли хліб закінчувався, ві-
конце зачинялося і всі розходилися. 

Та інколи його на всіх не вистачало, бу-
вало, що і мені теж. Тоді покірно йшла додо-
му, несучи назад затиснуті у дитячий кула-
чок копійки. Одного разу, стоячи в черзі, я 
знепритомніла. Жінки відпоїли мене водою, 
а коли очуняла, пропустили взяти хліб без 
черги. Я була здивована та водночас без-
межно вдячна за такий прояв любові, на 
який зовсім не чекала. Важко здобутий кі-
лограм чорного хліба несла в руках немов 
скарб. Всю дорогу нюхала і насолоджува-
лась ароматом, жодної крихти не поклавши 
до рота…

Хліб належав усій сім’ї. Мама розподі-
ляла його на 2 дні всім по шматочку. Він був 
темного кольору та глевкий. Малим дітям 
підсолоджувала, замотувала у марлю та да-
вала смоктати.

Поступово запрацювали відбудовані 
фабрики, заводи. Почали засівати поля. Бог 
дав великі врожаї. Частіше привозили хліб і 
до нашої станції. Тепер його випікали знач-
но кращої якості. З’явився навіть білий, із 
пшеничного борошна. Повеселішали люди, 
почулися пісні.

Все це відбувалося досить давно. Бать-
ків уже немає, а у мене своя сім’я. Доля так 
розпорядилася, що власний будинок ми з 
чоловіком збудували неподалік пекарні. 

Вдихаючи пахощі свіжої випічки сьогод-
ні, пригадую неповторний запах чорного 
хліба мого дитинства. Милуюся розмаїттям 
хлібобулочних виробів на прилавках мага-
зинів. Задовольняються будь-які смаки та 
потреби. 

І головне — купую хліб без черги! А 
хтось каже, що погано живеться. Люди! Дя-
куйте Богові! Ми живемо добре!

Катерина Колошва

Т и  кажеш: «Кому потрібен 
Бог?» Згадав один випа-
док зі свого життя…

Чоловіком я був на 93-тій зоні «ав-
торитетним», бо належав до «відмов-
ників», що давало право рахуватись не 
останньою людиною в бараці. А в очах 
адміністрації належав до головних по-
рушників режиму.

Однак дядя Жора і Льончик-одесит, 
колишній наркоман, таки переконали 
мене прочитати Євангеліє. Що, в свою 
чергу, перемінило зверхнє, безбідне, але 
нікчемне й до краю темне життя.

Всі мої цінності у божественному світ-
лі затьмарились, потьмяніли, як циган-
ське золото під дощами на кладовищі. 
Я розкаявся, від чого змінилося все моє 
нутро. Відпали одразу лайка, цигарки.

Але головна суть була у тому, що я 
почав мінятися з середини. Це стало сво-
єрідною опорою надалі в житті. Господь 
продовжував працю над моїм серцем: 
цінностями, вподобаннями, радостями й 
хвилюваннями. Не дивно, що у відповідь 
на неймовірні здивування керівництва 
зони й зеків я повинен був без кінця по-
яснювати, що сталося, і давати відповіді 
на сотні запитань. Та й, відверто кажучи, 
робив це із задоволенням. При цьому 
розумів, що не сам такий видатний, а це 
все сила Божа зробила в мені.

Отже, я говорив, говорив, говорив. 
Як зараз уже усвідомлюю, часом зайве, 
іноді приставав і набридав. Але по ста-
рій пам’яті мене ще боялись, тому ви-
мушені були вислуховувати й терпіти. 
Бувало, такі «проповідування» тяглися 
далеко за північ. І як згадаю, що ставив 
мало не пів барака на коліна молитися, 
сам дивуюсь — як тоді не отримав табу-
реткою по голові!

І ось одного дня пройшла чутка, що 
післязавтра до нас «закинуть» злодія в 
законі. Таке на зоні буває нечасто. Він 
нещодавно «коронувався», але чолов’я-
га — серйозний. Так і сталося. Оселився 
Валєра в санчастині. Справді, порядок у 
зоні дещо змінився. Майже зникли бійки, 
«присіли» навіть «блатні». Контролери й 
ті стали м’якшими.

Якось покликали мене до старшого, а 
той наказав увечері піти до санчастини. 

Мене бажав бачити сам Валєра.
Я на той час був готовий розповісти 

про істину, яку прочитав у Євангелії, 
будь-кому, тому що вона вразила мене, 
як ніщо до того у житті. Отже, з готовні-
стю вирушив до санчастини, хоча іншого 
вибору й не було.

— Ти що там?.. бого… богомольство 
пхаєш? — запитав мене владно Валєра.

— Так, — просто відповів я.
— І що, «положенцем» був? «Відмов-

ником»?
— Був.
— І в чому ж тут задоволення?
— Бо це є Істина, і якщо її прийме 

людина, то міняється. Йде до Бога, роз-
каюється та лишає усяку неправду й 
гріхи… стає справді вільною. Я на собі 
спробував…

— Так от, хоч тут і санчастина, але ти 
ж принаймні мене не починай «лікувати» 
цим, — перебив злодій. — Твоя віра, зна-
єш, он хіба що «фітілям»* потрібна, їм іди і 
втирай… бо цим «доходягам» незабаром 
на суд Божий… ха-ха-ха, — посміхнувся 
золотим полиском. — Ти-от відіжмешся 
від килима? Я сто… А ти зможеш сто? Ха-
ха-ха…

— Але кожному потрібно почути про 
Бога, і тобі теж… Життя ж наше знаєш 
яке… Сьогодні є, а завтра Бог вирішить 
— і в будь-кого «вивітриться», мов пара 
над «кип’ятилкою»…

— Так, всьо-всьо… Досить мені фі-
лософію пропихати… Йди… Тільки, ди-
вись там, «фільтруй»… ти поняття зна-
єш… дивись… я тебе застеріг, — підняв 
він вгору палець.

Так і закінчилась моя невдала спроба 
звістити про Бога ще одному гордому 
грішнику. Але втішало, що все ж таки зу-
мів хоч дещо сказати.

А на ранок — новина, яка всіх приго-
ломшила, проте мене особливо. Знайш-
ли Валєру мертвим, біля вмивальника 
зігнутим. Після наркотичного передозу-
вання блював і, видно, в безпам’ятті зах-
линувся…

І знов постало питання: хто з нас на-
справді знає, коли настане і його час?

Фітіль* —  серйозно хворий
Р.Ф.

МЕНІ НЕ ТРЕБА…
Йди он «фітілям» розкажи…

Запах свіжого хліба

Б іблія наголошує, що «Світ ле-
жить у злі…». Знаходячись 
у постійному оточенні спо-

живацької пропаганди спокус та задово-
лень, дуже легко загубитись і потрапити в 
залежність від власних бажань та звичок, 
зробитись рабом гріха та розваг і зреш-
тою опинитись на узбіччі суспільства.

Як правило, це стосується людей, які 
самотужки не в змозі впоратись із залеж-
ністю від алкоголю чи наркотиків та відда-
ли своє життя на поталу безконтрольному 
саморуйнуванню. У повсякденному житті 
ми намагаємося навіть уникнути зустрічі з 
такими, робимо це з об’єктивних причин 
власної безпеки та збереження зони осо-
бистого комфорту.

Проте, на тлі невтішної реальності, 
хотілося б відзначити тих, які всупереч 
загальноприйнятим людським стереоти-
пам самовіддано присвячують своє життя 
для порятунку таких людей і кожного дня 
викорінюють у них те, що було посіяне в 
душах до того, як життя втратило сенс та 
зайшло в глухий кут. Одним із таких при-
кладів є працівники «Братерського дому» 

МСЦ ЄХБ міста Кременець, що на Терно-
пільщині.

«Братерський дім» — це особлива чо-
ловіча спільнота, духовний реабілітацій-
ний центр, який побудований та діє на хри-
стиянських цінностях з метою звільнення 
людей від руйнівної залежності та допо-
моги у важких життєвих ситуаціях. Відно-
сини тут ґрунтуються на християнському 
братерстві, де між мешканцями панують 
мир і злагода, як у великій дружній родині. 
Основна ціль діяльності — спрямувати лю-
дину до Бога та звільнити її від гріха.

За словами помічника керівника «Бра-
терського дому», «…Бог — не людина! Він 
здатен змінити життя та мислення. Будь-
яка залежність — це порожнеча душі. 
Кожному необхідно наповнити чимось її. 
А коли там оселяється Бог, то вона звіль-
няється від залежності, яка безслідно 
зникає, а натомість появляється бажання 
читати Слово Боже, молитися, від чого лю-
дина наповнюється Духом Святим і діє за 
принципом: «Я в серці своїм заховав Твоє 
слово, щоб мені не грішити проти Тебе».

Для тих, хто починає свій шлях звіль-

нення від гріха, існує вимога — добра 
воля та повна безкомпромісна відмова 
від шкідливих звичок. Для всіх існують 
єдині правила. Проживання в домі про-
тягом півроку. Впродовж цього терміну 
мешканці щоденно спілкуються, разом 
працюють, вивчають Біблію та відновлю-
ються як морально, так і фізично.

Керівник «Братерського дому» Вені-
амін Березовський каже: «…Основний 
принцип звільнення від залежності поля-
гає не в тому, щоб просто тут побути і піти, 
а ввійти до присутності з Богом, наповни-
ти свою душу Його словом, таким чином 
витіснивши з неї все гріховне. Подальший 
життєвий шлях людини нагледить Бог. 
Вона може повернутись до свого дому, 
або залишитись і допомагати іншим…»

У планах працівників продовжити 
будівництво подібних закладів для того, 
щоб ті, що пройшли реабілітацію і стали 
на нормальний життєвий шлях, могли ще 
тимчасово там знаходитись, поки само-
стійно не влаштуються в світі…

(Початок, продовження на ст. 5)

«Братерський дім», 
що рятує безнадійних

Життя людини не може бути порожнім. Воно неодмінно мусить 
наповнюватися певним змістом, якість якого визначається середови-
щем, в якому знаходиться, оточенням, з яким спілкується, та цілями, 
до яких прагне. Інколи достатньо найменшої зацікавленості чи, навпа-
ки, байдужості, щоб мале та незначуще перетворилось на велике та 
міцне, яке уже нелегко потім викорінити. Тим більше, коли мова захо-
дить про людські долі, які подекуди представлені в сучасному світі не 

завжди позитивними прикладами.



ДВА БЕРЕГИ 5ШКОЛА СІМ'Ї

О с танні п'ятнадцять років життя 
були відрізком її найважчого 
християнського шляху. У ці 

роки відносини з чоловіком складалися 
дуже погано. Його жорстокість зроста-
ла щороку. Все важче було вибиратися 
до церкви, на релігійне виховання дітей 
накладалися повні заборони, слова під-
давалися перекрученню, днями й ноча-
ми від нього виходили погрози, недобрі 
й погані слова... Останніми роками він 
вдавався до того, що навіть виганяв із 
дому та погрожував позбавити батьків-
ських прав...

Він пив, і злість в алкогольному стані 
тільки посилювалася, не даючи навіть 
спокійно заснути! Вона ж знаходила спо-
кій для свого тіла тільки в коротких про-
міжках його відсутності або в переїздах 
у транспорті. Діти страждали, плакали, 
захищали матір...

Довгий час вона бачила себе христи-
янкою-страждальницею і, виправдовую-
чись в усьому, вважала себе мученицею. 
В молитвах звучали прохання звільнити 
від страждань, чоловіка і... може, навіть 
швидше забрати її до Себе... Та чомусь 
нещастя не припинялися! Звичайно, 
думки про те, що Бог не чує і взагалі від-
ступив від неї, теж нерідко знаходили 
місце в розумі...

Однак Господь знову й знову підкрі-
плював її духовно через Слово, молитву 
та пости. Але відчай з черговими скан-
далами підступав з новою силою, і віра в 
те, що це пекло колись закінчиться, при-
туплялася... А думки про те, що так буде 
всю решту земного життя, наводили на 
думку опинитися в лікарні для душев-
нохворих.

Дії чоловіка були дуже хитрі, жорсто-
кі і нещадні. Безумовно, милість Бога та-
кож не покидала її! Так і вважала б його 
в усьому винуватим, якби одного разу не 
відкрилися її духовні очі...

Свій скорботний життєвий шлях вона 
багато разів обговорювала в бесідах зі 
священнослужителем, переказуючи мо-
торошні картини життя. Нерідко вислов-
лювала пропозицію дозволити їй розлу-
читися з ним. Але нагадування біблійних 
заповідей знову повертали до істинності 
шляху: Бог проти розлучень. І порушу-
вати Його волю ніяк не вкладалося в її 
голові. Для неї це було подібно смерті… 

Нарешті, в якийсь момент, усвідоми-
ла свою провину в тому, що їй зручніше 
було просто плакати від цього життя і 
бачити себе лише страждальницею, ніж 
стати переможницею.

Зрозумівши таке одкровення, почала 
просити в молитвах, щоб бачити чоло-
віка як бідного грішника і сповнитися 
Божою любов'ю до нього. І коли знову 
чинитиме лихо, щоб не встигала навіть 
трішечки озлобитися проти нього!

Коли тільки це рішення дозріло в її 
серці, Бог послав звільнення від того не-
стерпного життя. І ось тут перевірка реа-
лізації рішення не забарилася! Особливо 
коли в пориві злості несподівано вихлю-
пував в обличчя гарячу каву або зухвало 
плював у нього, знаходилися сили після 
цього обійняти чоловіка...

У серці тепер зовсім не було страху. 
А на душі настав повний спокій і... впев-
неність, що Бог із нею! Він звелів її чоло-
вікові зупинитися у всякому злі до неї і 
дітей... І це нарешті сталося!

М. Л.

ЗАРАДИ 
ПОРЯТУНКУ

Н е  хочу нікому давати порад, та 
й власного досвіду ще не маю; 
лише записую потік своїх думок 

і переживань, бо вважаю, що в них не са-
мотній. А головне, не хочу ставити експе-
рименти на власній дитині! І хоча ще тіль-
ки очікую її, однак уже надто люблю, щоб 
із часом не визнати, що мої експерименти 
виявилися невдалими. Ні, жодних експе-
риментів! У вихованні бажаю використати 
обдумані, чітко виважені кроки! І хай по-
благословить мене Бог стати добрим бать-
ком для подарованої Ним дитини! 

Розмірковуючи, формулюю головний 
принцип, який буде контролювати мої дії: 
у вихованні дитини головне — робити 
все так, як радить Бог. Задля 
цього прошу в Нього мудрості, 
досліджую педагогічні поради, 
сформульовані в Біблії, аналізую 
помилки, яких припустились 
інші. Причому вже давно відзна-
чив — результати упущень видно 
добре, а розшукати корені при-
чин — важко. 

Тепер до головного. Думаю, не 
лише я помітив, що у працьовитих 
батьків нерідко бувають ліниві 
діти. Та й у нахабних вони часто 
такі ж. Кожен, хто хоч трохи знайо-
мий із сільським господарством, 
знає, скільки шкоди від бур’янів. Та 
нерідко трапляється, що на добрім 
ґрунті дитячої свідомості «бур’я-
ни» засівають самі ж вихователі.

Хто не спостерігав картини, 
коли збираються малюки і кожен 
починає вихвалятись: який чудо-
вий його батько? Очевидно, що до 
певного віку він для своїх дітей є 
найбільшим у світі авторитетом, і 
вони автоматично копіюють мане-
ру поведінки, стиль мови, поставу, інтона-
цію. Це відбувається природнім шляхом, на 
підсвідомому рівні. А результат виховання 
здебільшого залежить від середовища, в 
якому знаходиться малюк. Ще у дитинстві 
бачив, як за прикладом своїх батьків почи-
нали смалити цигарки мої однолітки. Ми-
нало кілька років, і вони ставали остаточно 
прив’язаними до паління.

Якось у магазині став свідком, коли 
бабуся, купивши пляшку пива, урочисто 
вручила її онукові зі словами: «Даси діду-
севі!» Малюк, пишаючись такою довірою, 
повагом поніс її до виходу. Як гадаєте, чи 
швидко такий малюк скуштує спиртного?

Один знайомий, колишній алкоголік, 
розповідав, що його пияцтво почалось у 
дитинстві, коли, на прохання дідуся, що-
дня діставав із льоху келих вина. З часом 
привчився потрохи пити сам. Тут спрацю-
вав відомий закон: малюки менше вихову-
ються словами, а більше ділами. Як гірко, 
коли недобрі сторони дитячого характеру 
сформовано близькими людьми!

Однак є ще й сторонні «вихователі». 
Наприклад, батьки вмикають мультик і на-
солоджуються тимчасовим і обманливим 
спокоєм. Геть не думаючи, скільки шкоди 
завдає перегляд такого контенту дітям і 
яке то «посаджене насіння». Роздратова-
ність, схильність до агресії, психічні роз-

лади, вади фізичного розвитку — це лише 
маленький перелік можливих проблем, які 
провокує тривалий перегляд різного типу 
мультфільмів. Навіть прості дитячі мульти-
ки нерідко виховують байдуже ставлення 
до болю інших. Хтось спіткнувся, впав — і 
це смішно й весело.

А якщо звернутись до морального 
виховання? Чи не здається, що чимала 
кількість різного роду творів мистецтва 
закладають хибні уявлення про світ, руй-
нуючи самі основи світогляду? Прекрас-
ний образ матері, оспіваний у багатьох 
піснях і віршах, сьогодні замінено образом 
жінки з екрану, яка є ким завгодно, лише 

не матір’ю. Чому так трапилось? До речі, 
пам’ятаєте ляльку Барбі? Хто-небудь уяв-
ляв її матір’ю? Але ще не так давно мати цю 
ляльку було мрією кожної дівчинки. Тепер 
з’явилось ціле покоління ляльок, які зро-
блять дівчаток косметологами, модельєра-
ми, світськими левицями, та тільки не ма-
мою. Бо нею сьогодні бути вже не модно. 
На жаль, батьки досить часто вчать дівчат 
любити лиш себе. Чи не тому тепер у країні 
демографічна криза? І економічний стан 
тут ні до чого — погляньмо на Європу.

Я пам’ятаю, як на початку 90-х люди 
скрізь захоплено обговорювали сімейні 
драми популярних серіалів, в яких про-
тягом життя головні герої зраджували і 

руйнували свої сім’ї. То сходяться, то 
розходяться, їхня любов то палала, 
то зникала. І коли бачу життя сьо-
годнішнього «середньостатистично-
го» подружжя, розумію, що те, посі-
яне тоді, «насіння» приносить нині 
гіркі плоди. Здається, що з кожним 
роком люди стають більш освіче-
ними, але статистика розлучень го-
ворить про те, що загальна мораль 
суспільства зубожіла…

Як добре, що мій тато уважно сте-
жив за моїми вподобаннями. Я сьо-
годні міцно переконаний — батьки 
зобов’язані пильнувати за тим, що 
потрапляє у поле зору їхніх дітей. В 
жодному разі не хочу сказати, що по-
трібно все заборонити, закрити дити-
ну від будь-якої інформації, однак не 
вірю і в те, що хтось із нас навмисне 
буде засівати свій город бур’янами. 
А хіба життя дитини не більш варте 
уваги, ніж поле? Виховання дитини 
— не агрономія, помилок не дарує!

Дорогі друзі, тут можна вико-
ристовувати лише досконалі методи. 

Я ніколи не візьму до уваги поради того, 
хто не зміг побудувати власної сім’ї та ви-
ховати своїх дітей. Він, напевно, щось ро-
бив неправильно. Я точно знаю, що в світі є 
лиш одна безпомилкова, як посібник педа-
гога, книга — Біблія.

Ніхто не орієнтується краще в питаннях 
виховання людини, ніж її Творець. Бур’янів 
так багато в світі, всіх і не перерахуєш. Вони 
модифікуються, змінюються, мігрують…

І тільки чисте, прекрасне, добірне, ко-
рисне насіння приносить добрі плоди. То 
ж буду засівати свідомість своїх дітей тіль-
ки таким!

Микола Машницький

Як не повторити чужих помилок?
Прекрасні хвилини очікування народження дитинки іноді змінюються переживаннями. Їх чимало: як наз-

вати, забезпечити всім необхідним… Однак найбільші — як виховати. Методик, порадників, знань, нако-
пичених людством за час нашої історії, — багато. Однак, незважаючи на ефективність прекрасних правил, 
часто спостерігаю серед молодих людей такі вади характеру, які неможливо обминути. Тому чим ближче 

до народження моєї першої дитини, тим більше міркую над недоліками виховання: 
як не повторити чужих помилок?

(Закінчення, початок на ст.4)
Віталій (32 роки): «…Це найкра-

ще місце для того, щоб пізнати Бога, 
зрозуміти, що Він значить для тебе 
в цьому житті. В звичному для мене 
середовищі я не відчував тієї впевне-
ності та гармонії, що дає атмосфера 
«братерського дому». Тут у мене є 
прагнення дійти до кінця та пізнати 
Божу істину…»

Робота з людьми, що опинилися в 
скрутному становищі й шукають по-
рятунку, — наполеглива, клопітка та 
вимагає неабиякої наснаги та віри у 
результат. Кожен працівник переконаний, 
що тільки з Богом можна «викорінити» 
недобре, досягнути справжньої гармонії, 
впевненості та спокою в житті. Тут працює 

принцип християнської сім’ї: ті, хто вже 
освоївся, допомагають новоприбулим. 
Відповідальні працівники лише спостері-
гають та підтримують цей процес. Таким 

чином утворюється своєрідне ду-
ховно-лікувальне середовище, яке 
самооновлюється і на практиці дово-
дить свою ефективність. 

Кожен, кого спіткала подібна біда, 
теж має можливість сьогодні почати 
нове життя з Богом, звернувшись за 
допомогою сюди. Місце знайдеться 
кожному.

Тим, хто бажає отримати більш 
докладну інформацію про діяль-
ність «Братерського дому», можна 
у будь-який час звернутись до його 
керівника Веніаміна Березовського 

за телефонами: +380-63-703-41-06, +380-
68-941-75-54.

Міхальцов Олександр

Наталя та Микола Машницькі

На біблійних заняттях



ДВА БЕРЕГИ6 УРОКИ ІСТОРІЇ

Т ир був одним із вели-
ких та головних фінікій-
ських міст на східному 

узбережжі Середземного моря. Місто 
мало чудову фортецю, стіни якої ся-
гали 50-метрової висоти. А після заги-
белі Угаріта вважався головним серед 
інших фінікійських міст. У ньому зна-
ходилися дві гавані: одна на північній 
частині, що називалася Сидонською, 
а інша на південній — Єгипетська. 
Величезний канал, збудований через 
усе місто, з'єднував між собою обидві 
гавані. Фінікійці створили потужну ци-
вілізацію з розвиненими ремеслами 
та морською торгівлею. А їхня писем-
ність стала однією з перших зафіксо-
ваних в історії систем фонетичного 
письма. Тир розселив багато колоній 
у різних місцях і заснував знамените 
місто Карфаген.

Вважають, що спочатку він виник на 
материку, і лише потім були освоєні су-
сідні (близько кілометра) два острови. 
За царя Хірама в X столітті до різдва 
Христового протоку між островами за-
сипали, і вони були з’єднані. Ця части-
на Тира дорівнювала приблизно 58 га і 
називалася Цор, тобто «Скеля». Розмі-
ри материкової частини не визначені, 
тому що від них практично нічого не 
залишилося.

Ще в давнину Тир вражав своєю 
розкішшю. Так, в одному з амарнских 
листів (знайдених при розкопках єги-
петського міста Телль-Амарни) пра-
вителеві Тира дорікають тим, що його 
палац не схожий на палаци інших фі-
нікійських володарів, бо надзвичайно 
багатий і може зрівнятися лише з пала-
цом царя Угаріта.

Також відрізнялися багатством і ве-
ликою розкішшю храми. Статуї богів 
були позолочені, а стіни оброблялися 
слоновою кісткою. На краю святилища 
будувався театр, і релігійні свята супро-
воджувалися пишними виставами, які 
мали аморальний характер і закінчува-
лися, як правило, масовими оргіями.

Будинки жителів Тира в основному 
були двоповерховими, причому ниж-
ній більше верхнього. Були і багато-
поверхівки (п'яти- і шести-). До речі, 
серед стародавніх народів фінікійці 
першими почали вимощувати вулиці. 

Тобто, Тир — місто, гідне захоплен-
ня! Проте пророк Єзекіїль, який жив у 
VI ст. до різдва Христового, пророку-

вав, що каміння, дерева й землі його 
будуть кинуті в море, а на цьому місці 
залишаться тільки голі скелі (Єз., 26:12-
14). Так і сталося: Тир, що існував на 
материку за днів пророків у всій своїй 
величі й багатстві, на даний час зовсім 
зник, і від нього, за винятком фрагмен-
тів зруйнованого водогону, не зберег-
лося жодних слідів; камені і колоди, 
з яких він був побудований, і навіть 
сміття його лежать на дні морсько-
му, куди їх кинув грізний завойовник 
Олександр Македонський. Рибалки 
села з назвою Сор, яке знаходиться на 
древньому острові, буквально, згідно з 
пророцтвом, розстеляють тут свої сіті. 
Все, що передбачали старозавітні про-
роки, збулося.

«Чому загинув Тир, торгове місто, 
багате і розкішне? — писав у своїй ро-
боті «Слово про закон» єпископ Мико-
ла Сербський. — Став він гордитися 
багатством своїм і переслідував тих, 
хто тримався Бога. Тому й загинув…». 
«Великою своєю мудрістю та тор-
гівлею своєю помножив ти багат-
ство своє, і повищилось твоє серце 
багатством своїм!» (Єз., 28:4-5).

«Многотою провин своїх, через 
кривду торгівлі своєї зневажив ти свя-
тині свої. І вивів Я огонь з твоєї середи-
ни, і він пожер тебе, і Я зробив тебе по-
пелом на землі на очах усіх, хто бачить 
тебе. Усі, хто знає тебе серед народів, 
остовпіють над тобою; ти пострахом 
станеш, і не буде тебе аж навіки!» 
(Єз.,28:18-19).

У пророка Захарії є ще одне про-
роцтво про нього: «І Тир твердиню 
собі збудував, і срібла нагромадив, 
як пороху, а щирого золота — як 
багна на вулицях. Ось Господь зро-
бить бідним його, і на морі поб'є 
його потугу, і він сам буде пожертий 
огнем» (Зах., 9:3-4).

Остання сторінка історії Тира така: 
Олександр Македонський оточив мі-
сто, зламав оборону, спустошив і спа-
лив його.

Про безславний кінець Єзекіїль пи-
сав: «…і не буде тебе, і будуть шука-
ти тебе, — та вже більше не знай-
дуть навіки…» (Єз., 26:21).

Так і є: археологи не можуть знай-
ти ні його центру, ані визначити, де 
проходили стіни міста. Інші дослідни-
ки зазначають, що на території, де ця 
держава процвітала, не знайдено, по 
суті, жодних слідів. Основна інформа-
ція про Фінікію узята з Біблії та деяких 
античних джерел. 

Ніневія — «місто крові» та «лігви-
ще левів». Саме так називають древню 
столицю Ассирійської держави. Агре-
сивна політика її і досі викликає жах у 
сучасників. Сильна і могутня імперія, 
де паралельно з розкішшю та величчю 
завжди панувала смерть.

 Власне, розквіт Ніневії припав на 
стародавні часи. Тому про цю державу 
теж згадували біблійні пророки, в тому 
числі Наум. Він передбачав зруйнуван-
ня та занепад усього царства і називав 

Ніневію містом, яке проливає кров: 
«Горе місту цьому кровожерному, 
воно все неправда, воно повне на-
силля, грабіж не виходить із нього!» 
(Наума, 3:1).

Це місто було зразком розкішного 
життя, з величезними палацами та хра-
мами, широкими вулицями та стінами. 
Жителі його почувалися безпечно, го-
ворячи у своєму серці: «Я, — і немає 
вже більше нікого!» (Соф., 2:15). Саме 
тому столиця Ассирії була приречена.

Однак Всемогутній Бог завжди дає 
шанс уникнути суду та покарання. Але 
для цього потрібно «викорінити» все 
зло. Пророк Йона у своїй книзі пише, 
як йому було Богом доручено пропо-
відувати Ніневії покаяння. Спочатку 
він відмовився, і за це кит проковтнув 
його, але після покаяння був викину-
тим із нього і все-таки дістався до мі-
ста. Ніневітяни покаялися, і Бог відвів 
своє покарання. 

Багато дослідників стверджують, 
що саме в той період у країні відбулися 
реформи, які призвели до монотеїзму. 
Нині історики не сумніваються у ре-
альному існуванні Йони. В Ассирії його 
іменем названі будівлі, географічні міс-
ця, а сам пророк згадується в народі 
завдяки легендам місцевих жителів. 

Проте після того, як Юдея опини-
лася під владою ассирійського царя, 
Наум передрік остаточну загибель Ні-
невії за те, що знову повернулася на 
свій злочинний шлях. За словами про-
рока, вона буде зруйнована сильним 
розливом води, а скарби міста розкра-
дено та знищено вогнем, однак люди 
не могли у це повірити. Але у 614 році 
до н.е. Ніневія — місто лева, левиці 
та левеняти, «блискуче, як саме сон-
це» справді перестала існувати. Місто 
зруйнували, а жителів вирізали. Всюди 
було чути крики переможців: «Горе мі-
сту крові! Все воно сповнене брехні та 
злочинності!»

Ніневія була зруйнована, проте 
шансом для покаяння у гріхах вона од-
ного разу скористалася. Для порівнян-
ня, жителі Тира знали про старозавітні 
пророцтва, але не прийняли їх.

Короткий проміжок часу для розка-
яння, прощення, переосмислення дає 
Господь і сьогодні. Питання в іншому: 
чи скористаємось ми ним?

Марія Васильченко, історик.

Чому зникли Тир та Ніневія?

Що спадає на думку, коли згадуємо стародавні міста або цивілізації? 
Хто бере приклади з минулого, той не робить помилок у майбутньо-
му. Напевно, ця історична істина актуальна й сьогодні. Для прикладу 

простежимо життя двох давніх міст: Тира та Ніневії.

К ропітка робота археологів і 
палеонтологів показала, що 
до прибуття людей і в пер-

ші часи їх перебування острів не був 
таким пустельним, як зараз. Субтро-
пічний ліс височів над чагарниками, 
травами і папороттю. У ньому росли 
маргаритки, деревця хаухау, з яких 
згодом робили канати, а також різно-
види чилійської пальми, що виростала 
до 32 м заввишки і діаметром до 2 м. 
ЇЇ високі, без гілок, стовбури були іде-
альним матеріалом для спорудження 
каное. А з соку пальм чилійці роблять 
цукор, сироп, мед і вино.

Холодні прибережні води забезпе-
чували рибну ловлю тільки в декіль-
кох місцях. Однак основною морською 

здобиччю були дельфіни та тюлені. 
Для полювання на них виходили у від-
крите море і застосовували гарпуни.

До приходу людей острів був іде-
альним місцем для птахів. Тут влашто-
вували гніздування альбатроси, олуші, 
фрегати, кочівні буревісники, або пів-
нічні фульмри (Fulmarus glacialis), па-
пуги та інші птахи — всього 25 видів. 
Ймовірно, це було найбагатше місце 
гніздування у всьому Тихому океані.

Але, на жаль, райський куточок, 
що відкрився першим поселенцям, 
був уже практично неживим. Родючі 
ґрунти, достаток їжі, безліч будівель-
них матеріалів — усі можливості для 
безбідного існування виявилися зни-
щеними. На час відвідин острова архе-

ологом Туром Хейердалом у середині 
50-х років ХХ століття на ньому росло 
єдине дерево тороміро. Зараз і його 
вже немає.

Як це трапилося? В чому причина? 
Рапануйці стали відомі тим, що спору-
джували кам'яні монолітні статуї під 
назвою моаї. Їх більше 900, що дійшли 
до наших часів. Найбільша важить не 
менше 80 тонн. Період виготовлення 
статуй відноситься до 1200-1500 рр. 
Кількість жителів на той час становила 
від 7 000 до 20 000 осіб. Окрім ідолів, 
учені виявили стародавню писемність, 
але якому народові вона належала — 
залишається загадкою, так само, як і 
збережені письмена.

Зовнішність кам'яних ідолів своє-

рідна, і їх не можна сплутати ні з чим 
іншим. Величезні голови на кволих 
тілах із характерними потужними під-
боріддями та немов вирубаними соки-
рою рисами обличчя. У своїх записах 
адмірал зазначив, що аборигени влаш-
товували ритуальні церемонії перед 
кам'яними бовванами, розпалювали 
багаття і впадали у стан, схожий на 
транс, розгойдуючись взад і вперед.

Але одержимість, із якою місцеві 
жителі виготовляли монументи, мала 
дуже плачевні наслідки, тому що для 
транспортування їх до берегової лінії 
вимагалось багато дерев. Тому пальми 
повалили, і на острові зникли ліси.

Поселенці вирубували субтропіч-
ний ліс і для господарських потреб. 
Через це протягом декількох століть 
він був повністю знищений. Наслідком 
цього стала вітрова ерозія ґрунтів, яка 
зіпсувала родючий шар землі. Через 
відсутність матеріалу для будівництва 
човнів зменшилось виробництво про-
довольства. З раціону людей зникли 
дельфіни та інша риба, адже не було 
на чому виходити в море. 

(Початок, продовження на ст.7)

Острiв Пасхи: уроки людського божевiлля
Острів Пасхи (Рапа-Нуї) отримав свою назву завдяки відкриттю його голландським адміралом Якобом 

Роггевеном Великодньої неділі 5 квітня 1722 року. Ця унікальна та загадкова територія у південно-східній 
частині Тихого океану є однією з найбільш віддалених від суші населених островів у світі. Відстань до кон-
тинентального узбережжя Чилі становить 3514 км. Площа — 163,6 км². За деякими оцінками, острів був 

заселений у 4-5 століттях переселенцями зі Східної Полінезії — імовірно, з острова Мангарева.
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С турбований вигляд… Посічене 
зморшками обличчя, волосся 
з сивиною. На вигляд — років 

сорок п’ять. Глибоко посаджені очі спря-
мовані десь далеко за вікно дизель-по-
їзда. Та нічим вони там не милуються. 
Якийсь туман застилає їх. Тільки час від 
часу в поле зору потрапляє чемодан, 
який лежав на колінах. Чоловік дивився 
на нього так, ніби той йому чимось важ-
ко завинив…

 Вагоном, виспівуючи, проходив слі-
пий. З особливим натхненням виводив 
приспів «Там, у Божім раї, дзвенять водо-
граї…» Здавалося, що він вже отут бачить 
і милується ними. Вони дзвенять в його 
чистому голосі неземними переливами. І 
хочеться, щоб їх почули ті, які їдуть із ним 
у вагоні. Але мало хто звертає на нього 
увагу… Та бідолашний цим не перейма-
ється. Здавалось, він іде до своєї цілі, обе-
режно переставляючи ноги, тримаючи в 
руці порожнього капелюха… Так і дістав-
ся до кінця вагона, де більше сонця, яке 
теплими променями вабило до себе… 
Сліпий розвернувся, низько вклонився, 
не знати за що голосно подякував і, від-
чинивши двері, зник…

 А наш подорожній, зіщулившись, по-
ринув у свій, обмежений грошима, світ. 
З куточків скупої пам’яті виринули важкі 
спогади, уривки минулого життя… Бага-
тогодинні перельоти на Камчатку… Ма-
ніли… Золоті копальні… Потужний екс-
каватор, яким змінювали русла дрібних 
річок… Золотий пісок на ситі… Тьмяні 
самородки у тремтячих руках… Згадав 
незвичний холод, який пробирав до кі-
сток та навіть ще десь глибше… Золотим 
блиском заморожував серце… Охолод-
жував гарячі почуття… Гасив тліючі іскри 
доброти…

У спогадах майнуло благальне облич-
чя рідної сестри, яка просила грошей на 
корову, щоб було чим годувати дітей… 
Остогидла, п’яна посмішка її чоловіка, 
що постійно клянчив на хліб, а марив 
пляшкою… Двоюрідний брат, якому до 
зими потрібно було накрити хату… Ціла 

черга жебраків… Рідних і не зовсім… 
Колись люблячих, навіть інколи люби-
мих… Міг допомогти, точно не збіднів 
би, та не захотів віддавати своє… важко 
зароблене…

 Згадалась і Ганна, яку продовжував 
кохати. Після неї не зміг впустити до сер-
ця жодну іншу… А колись і вона його 
любила… Серце запекло ще більше, ніби 
хотіло ще вичавити з себе порцію гарячої 
крові. Та вона замерзла, стала як камчат-
ський лід… Живе зараз його кохана Ган-
нуся на сусідній вулиці. Не багата, але й 
не бідна. Зате щаслива зі своїм Степаном 
та двійнею дітей. Згадались її гіркі, пекучі 
сльози, коли казав, що вона хоче витра-
чати кошти, зароблені ним. А вона дійсно 
любила... Його гроші їй були не потрібні. 
Однак своїми словами заморозив її душу, 
палке серце, добрі почуття, та й себе са-
мого позбавив сімейного щастя.

Але все одно тішився… Тішився тим, 
що старість у нього забезпечена. Світле 
майбутнє для себе збудував. На міцній 
основі. І ця основа, з кожним доданим 
нуликом у загальній сумі ощадкнижки, 
здавалася ще міцнішою… З такими за-
ощадженнями нестрашний був ніякий 
«чорний день»… А тепер, із цією жахли-
вою інфляцією, все розсипалося, як дім 
без фундаменту… Добре, що сьогодні 
знайомий із райцентру, хоч і не задурно, 
та все ж допоміг зняти кошти… Міг за них 
колись побудувати не одну хату, а зараз? 
Зараз зможе купити хіба що два... три міш-
ки цукру…

За вікном з’явилося рідне село, в 
якому виріс… Школа, де навчався… 
Старенька церква з неотесаного бруса, 
до якої колись ходив, де вчили збирати 
скарби на небі…

Дизель-поїзд плавно пригальмував і 
зупинився. Пасажир вийшов на перон… 
Один. Ніхто його не зустрічав… Сам… 
Зате з незмінним вгодованим «диплома-
том», який хижо виблискував надійними 
зубами-застібками. Декілька сотень ме-
трів, і покірний слуга цього кейсу вносить 
його до найкращої хати в селі. Після того, 

як вийшов на пенсію, зайнявся тим, щоб 
на старість мати комфортне обійстя… 
Німецька вівчарка, поклавши голову на 
лапи, байдужим поглядом провела свого 
господаря, що відчинив двері й зайшов у 
темінь свого помешкання. 

Надворі вечоріло… Тіні витягувались, 
як мертве тіло після останнього видиху… 
Вітер шумів травами, і здавалось, що то 
великий змій повзе до хати за своєю здо-
биччю… Небо сіріло… чорніло… Насту-
пав день… Чорний день.

…Вже другу ніч собака вив на ланцю-
гу, ніби скажений, не даючи сусідам спа-
ти. Зранку на велосипеді приїхала жіноч-
ка, зовні дуже схожа на господаря, його 
сестра. А зразу за нею чоловік, з вигляду 
— любитель оковитої. Мовчки, з остра-
хом попрямували до входу… Пройшли 
повз голодного пса, що несамовито рвав-
ся з ланцюга… Проминули вхідні відчи-
нені двері… і побачили в залі на пуфику, 
неначе відчинену браму в потойбічне, 
відкритий «дипломат»…

Три пари очей уп’ялися в пащу, де 
лежала приманка. Цілими пачками гро-
шей… Непошкоджена… Ніби чекаючи 
на свою наступну жертву… Одна з них 
давно проковтнула її… Адже хазяїн без-
мовно сидів, опустивши голову на плече, 
і мутними очима дивиться на те, чому 
віддав життя, свою безсмертну душу… А 
тепер по його губах поволі лазить велика 
зелена муха… 

В. Ціцей

ЧОРНИЙ ДЕНЬ
О с інь — пора, коли підбивають 

підсумки важкої праці навесні 
та влітку. Адже все, що росло на 

городах, полях, в садках, дає свої плоди.
В цей час, наче в калейдоскопі, змі-

нюються листя дерев. По-іншому світить 
сонце. Небо частіше затягується сірими 
хмарами, готовими до плаксивих довго-
тривалих дощів. Всі ці процеси, які впро-
вадив Бог, з дивовижно точною послідов-
ністю повторюються і триватимуть, аж 
поки існуватиме земля, бо всьому є свій 
час та пора.

Одного осіннього дня, проїжджаючи 
через одне із сіл, я помітив яблуню. Її ко-
струбата кора свідчила, що дерево вже 
старе. Густі гілки подекуди були надлом-
лені, на них бракувало листя. Жодного ли-
сточка! Зате дерево буквально обліпили 
гарні, червонобокі яблука. Від їхньої ваги і 
потріскалося гілля. Яблуня ніби говорила: 
«Я все зробила, щоб виплекати їх. Із гли-
бини корінням брала вологу, через листя 
живилася киснем і поглинала сонячне 
проміння. Терпіла весняні заморозки та 
сильні вітри, влітку страждала від спеки… 
Але вистояла, витерпіла. І все це заради 
них. Ось вони! Беріть, споживайте!»

Однак яблуня не може говорити, не 
може думати. Вона смиренно принесла 
свій плід. Звичайно, якби не було листя, не 
було б і плодів. Проте її цінність не в листі.

Подібно до цієї яблуні, яка була кимось 
насаджена, і я з Божої волі з’явився на світ. 
Господь наділив мене всім необхідним 
для життя. Дав безсмертну душу, розум, 
волю, право вибору — наділив тим, чого 
не мають тварини або рослини.

А ще подарував віру, яка, наче листя 
яблуні, допомагає протягом життя. Через 
віру в Ісуса Христа я отримав спасіння. 
Вона надихає на труд для Господа, на слу-
жіння ближньому. І коли я буду зростати в 
ній, зможу приносити більше плоду.

Та все-таки схожість між людиною і 
яблунею є. Коли стану перед Богом і поба-
чу Його в славі, віра, як і листя для яблуні, 
вже не знадобиться. Залишаться тільки 
плоди...

Олександр Білобров

Урок від яблуні

Математична загадка 

Гуси з вирію летіли 
І в далекім лузі сіли.
Їх побачив Єлисей і сказав їм:
— Добрий день вам, сто гусей!
— Нас не сто, — сказав вожак,
Найповажніший гусак.
— Якщо нас порахувати,
Й, скільки є, ще раз додати,
А до того половину,
А до того четвертину,
І якби пристав ще ти до нас,
То було б нас сто якраз.
Тож скажіте, любі друзі,
Скільки їх було у лузі?

(Закінчення, початок на ст.6)
Потім виловили всіх птахів і звірів, 

їжею стали навіть дрібні равлики. А далі 
справа дійшла до канібалізму. Підготов-
лені до переміщення статуї з запалими 
щоками і видимими ребрами стали свід-
ками голодомору.

У міру того, як перед дослідниками 
відкривалася картина занепаду цивіліза-
ції острова Пасхи, вони запитували себе: 
«Чому рапануйці не усвідомили того, що 
відбувається? Про що думали, зрубуючи 
останню пальму?»

Можливо, коли вже лісу не стало, то 
зрозуміли, чому до них прийшли голод 
і розбрат. Адже вони робили моаї, спо-
діваючись на їхню допомогу, але ідоли 
мовчали... Можливо, вони зрозуміли, що 
головна причина була навіть не в тому, 
що вирубували ліс, а в тому, що сліпе по-
клоніння їм затьмарило їхній розум…

Голод мучив людей, і число жителів 
почало стрімко скорочуватись. Смерть 
забирала все більше і більше людей... До 
1700 року населення становило вже від 
чверті до однієї десятої колишньої кіль-
кості. Люди переселилися в печери, щоб 
ховатися від своїх ворогів. І вже до 1888 
року залишилося всього 178 осіб.

Стоячих бовванів останній раз бачи-

ли в 1830 році, коли на острів Пасхи при-
була французька ескадра. Після цього 
острів’яни їх прокляли і поперевертали.

М'який, приємний клі-
мат Рапа-Нуї зробив би 
його райським куточком, 
далеким від проблем. 
Проте перше, що побачив 
адмірал Роггевен, була 
спустошена місцевість. Ні 
деревця, ні кущиків. По-
гляд європейців побачив 
сумну картину: з колиш-
ньої 20-тисячної країни 
залишилася групка го-
лодних жалюгідних же-
браків — сумний відблиск 
могутності колишньої 
цивілізації. Острів, який у 
перспективі міг би стати 
квітучим садом, перетво-
рився на пустелю лише з 
тієї причини, що ніхто не 
думав про наслідки.

Сьогодні там прожи-
ває, за різними оцінка-
ми, близько 4000 осіб. 
Він привабливий для ту-
ристів саме через безліч 
кам'яних статуй, розки-

даних по всьому узбережжю. Але чи 
розуміють відвідувачі причини занепа-
ду цієї цивілізації? Це питання залиша-

ється відкритим… 
При підготовці матеріалу були вико-

ристані різні відкриті джерела.



О с ь деякі приклади:
Амброзія. Ця висока рос-

лина з Північної Америки є 
одним із найбільш небезпечних бур'я-
нів-алергенів. Вперше в Україну її завез-
ли в 1914 році як лікарську і вирощували 
на плантаціях у Єкатеринославській гу-
бернії (за часів СРСР — Дніпропетров-
ська область). Поширення її почалося в 
1960-1970-х роках з Криму і на початку 

XXI століття вона розповсюдилась на 
значній частині території України.

Добре розвинені екземпляри можуть 
давати до 40 тисяч насіння. Характерно, 
що схожість має не лише доспіле, а й на-
сіння навіть воскової і молочної стигло-
сті. Пилок амброзії викликає сльозотечу, 
порушення зору, підвищення температу-
ри, запалення слизових оболонок верх-
ніх дихальних шляхів, приступи брон-
хіальної астми. Тільки у США від алергії, 
спричиненої амброзією, страждають 35 
мільйонів людей.

Коричнева бойга. Наприкінці Дру-
гої світової війни цей вид змій був випад-
ково завезений на Гуам разом із військо-
вим майном. Хоча змія не дуже отруйна і 
майже безпечна для людини, проте для 
місцевої фауни стала справжнім лихом. 
Змії знищили 9 із 11 видів тварин, які 
мешкали на Гуамі. Також вони часто за-
микають дроти високої напруги. Зараз їх 
щільність становить 2000 на квадратний 
кілометр — це один із найвищих показ-
ників у світі.

У 2013 році в Національному центрі 
досліджень дикої природи, який працює 
під егідою Міністерства сільського госпо-
дарства США, було прийнято рішення 
про істотне скорочення гуамскої попу-
ляції коричневої бойги. З цією метою у 
грудні 2013 року в місця найбільшого 
скупчення змій (в основному це джунглі) 
були скинуті з вертольотів мертві мише-
нята, начинені парацетамолом — смер-
тельною для бойги отрутою.

Борщівник. Цю рослину слід омина-
ти десятою дорогою. Вона отруйна і дуже 
небезпечна для людей. Її сік позбавляє 
шкіру захисту від ультрафіолету, внаслі-
док чого на ураженому місці з'являються 
опіки. Борщівник завезли до України в 
1949 році з метою вироблення корму для 
худоби. Але, як виявилось, на корм ця 
рослина не годилась. І сьогодні борщів-
ник — велика проблема. Він дуже швид-
ко розповсюджується і сягає гігантських 
розмірів.

Ага (тростяна жаба). Дуже отруй-
на тварина. 102 жаби були доставлені 
в червні 1935 року з Гаваїв до Австралії 
для боротьби зі шкідниками цукрової 
тростини. У неволі вони встигли розмно-
житися, і в серпні 1935 р. більше 3000 мо-
лодих жаб випустили на північні планта-
ції штату Квінсленд. Внаслідок цого вони 
широко розселилися і самі перетвори-
лися на шкідників, ставши причиною 
отруєнь місцевих хижаків, які не мають 

імунітету до їхньої отрути. На даний час 
ці жаби негативно впливають на фауну 
Австралії, поїдаючи і отруюючи абори-
генних тварин. Ага знищила не тільки 
шкідників, але й численні види звірів.

Кліщ Варроа. Паразит індійської 
бджоли Apis cerana indica. В 60-х роках 
двадцятого століття кліщ став паразиту-
вати і на медоносних бджолах, поширив-
шись по всьому світу і завдаючи вели-
чезної шкоди бджільництву. Починаючи 
з 80-х років, кожну пасіку Євразії можна 
вважати ураженою цим кліщем. У США 

епідемії варроатозу розпочалися з 1987 
року. А в Великобританії кліщ з'явився в 
1992 році, знищивши мільйони бджоло-
сімей.

Паразит у першу чергу вражає засів 
(розплід). Тому бджоли, що йдуть у зиму, 
стають слабкими. Паразити відшукують 
своїх жертв, використовуючи нюх і тер-
морецептори. Вони закріплюються на 
тулубі лялечки або дорослої бджоли, в 
результаті чого у комахи деформуються 
крила і вона позбавляється можливості 
літати. Крім того кліщ, подібно до маля-
рійного комара, переносить безліч віру-
сних хвороб, відомих і невідомих науці.

Нині вони продовжують докучати 
бджолам, набуваючи стійкості до хіміка-
тів. Зараз паразит мутирує разом із віру-
сами, які переносить. Після винищення 
старих особин дуже швидко з'являються 
молоді кліщі з розплоду. Відбувається 
також постійне зараження навколишніх 
пасік. В результаті варроатоз продов-
жує залишатися бичем бджільництва по 
всьому світу.

 Час виривати посаджене — навчав 
цар Соломон... Через недалекоглядність 
або нехлюйство людей рослини та тва-
рини, перенесені зі своєї природної зони 
існування до іншої, призвели до вкрай 
небажаних наслідків. Тепер, щоб викорі-
нити «прибульців», потрібно дуже багато 
коштів та сил. Ось чому потрібно вчасно 
виривати погане насіння, як радить Пи-
сання.

 А хіба не так буває в нашому житті? 
Чи не час виривати насаджене в душі 
зло, яке бурхливо розростається і завдає 
великого страждання нам та нашим рід-
ним? Господь закликає перевірити себе, 
бо вже час виривати посаджені в душі 
ворожнечу, суперечки, заздрість, нечи-
стоту, чари, перелюб, п'янство. Інакше ці 
«бур'яни» будуть укорінятися, розроста-
тися та отруювати наше життя.

Андрій Григоров

ДВА БЕРЕГИ8

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м. Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info   •   Для кореспонденції: 04112, м. Київ, а/с 24.
Тексти цього видання містять імена Бога та цитати Святого Письма, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Що менi робити, 
щоб спастись?

Таке питання поставив один 
римський воїн, про що йдеться у 

Новому Завіті (Дії святих 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;

Дніпропетровська, 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

Небажані «переселенці»
У навколишньому середовищі існує чимало прикладів, коли випадко-

во чи навмисно люди переселяли певні види рослин і тварин із їхнього 
ареалу в інший. Однак дуже часто такий «переселенець» 

завдавав великої шкоди та збитків.

Запитання:
— Скажіть, а правда, що церква 

свідчить про неминуче покарання на-
віть за гріхи, зроблені в далекому ми-
нулому?

Відповідь:
— Про це свідчить насамперед не 

церква, а Священне Писання, точніше, 
Новий Заповіт. Саме там і відкрива-
ється духовний закон, який коротко 
звучить так: «Що людина посіє — те і 
пожне».

Запитання:
— Але ж я давно перестав робити ті 

гріхи, про які мені постійно нагадують 
ваші так звані проповідники Євангелії. 
Навіщо ворушити вже давно минуле?

Відповідь:
— Аналоги духовним законам 

ми часто зустрічаємо в повсякденні. 
Візьмімо для прикладу посів пшени-
ці. Якщо недобросовісні працівники 
замість неї в землю кинули терен, що 
виросте? Можете не відповідати, це 
запитання для першокласника. А що 
робити вам тепер: залишити поле і 
забути про врожай? Працівникам ви-
платити зарплатню і випровадити з 
сердечною подякою? Ви погодитесь 
на таке?

Або чи зможе хтось дарувати вбив-
ці своєї матері давній злочин і «не 
ворушити минуле», навіть якщо мине 
кілька десятиліть? Думаю, що ні. Тому 
небесний закон покладений на не-
змінній основі — людина пожне той 
урожай, який посіяла на землі.

Запитання:
— То що ж, виходить, тепер усе 

втрачено і нічого не можна повернути?
Відповідь:
— Якраз навпаки! Святе Писання 

за участі церкви сповіщає прекрасну 
євангельську звістку про те, що саме 
завдяки смерті та воскресінню Ісуса 
Христа можна кардинально змінити 
свій майбутній духовний урожай, а з 
ним і життєву долю. Однак про це по-
говоримо у наступному діалозі, коли 
з приводу цих міркувань у нашого чи-
тача також може виникнути ряд запи-
тань щодо цієї теми. Тому почекаємо 
їх і постараємось озвучити на шпаль-
тах цього видання.

Дещо про 
болюче

ДІАЛОГ ЗІ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ 


