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

ДВА БЕРЕГИ

Викуплення, яке 
здійснив Христос

Спокусившись гріховною про-
позицією диявола, перші люди ску-
штували заборонений Богом плід з 
дерева пізнання добра і зла. Нашими 
прабатьками керувало підкинуте змі-
єм прагнення до необмеженої... 

Ст. 2

АУКЦІОН (притча)
А поспівчувати було чому. Адже 

благальні очі останньої лихоманково 
ковзали по натовпу, шукаючи порятун-
ку. Навіть ліцитатор відвернувся, щоб 
не пройнятись жалістю до неї, і зігнув-
ся підняти молоток з-під столу. Постать 
Золотовського переможно... 

Ст. 4

Дещо про торгівлю в 
історії та Біблії

Під час археологічних розкопок 
вавилонського міста Ніппура були ви-
явлені руїни великого торгового дому 
часів перших перських царів. Написи, 
що зберегли імена його власників, вка-
зують на те, що це були євреї. 

Ст. 7

Покаяння, яке не 
відбулося

Однак двері більше не відчинились. 
Поховали дядька Миколу, як і Василину, 
у четвер. На початку тижня поштарка 
принесла пенсію, і тепер було чим «хар-
чуватись» невільнику оковитої. Проте 
сусіди, тихо та оглядаючись...

Ст. 6

За скільки душу продаєш?
Коли мільярд — всього копійка?
ЇЇ ціна не має меж,  
Яка ж твоя самооцінка?

Продай за бальний маскарад, 
За хобі та курорти…
А може… поклади в ломбард
За владу і аборти.

За що ти душу продаєш
І навпростець у пекло,
Її, безцінну, в муки пхнеш,
Завзято і запекло...

Ярослав Лобань

К о л и с ь 
давно, 
в часи, 

як писалося Єван-
геліє, словосполу-
чення «належати 
Богові» не здавалося таким дивним, як 
сьогодні. В античному світі люди запросто 
присвячували себе тому чи іншому боже-
ству. Дехто, як весталки, залишав свій дім і 
віддавав богині свою молодість; хтось, за-
лишаючись у сім’ї, міняв свої звички, одяг, 
зовнішність, аби цим догодити домашньо-
му божеству.

У ті часи раби мали цікавий спосіб виз-
волення. Вони йшли до певного храму 
і укладали з жерцем угоду про бажання 
стати власністю його бога. Згодом, коли 
в раба якимось чином з’являлися гроші, 
він приносив їх у храм, доки не збирала-
ся сума, достатня для викупу. Тоді жрець 
набував його і заявляв, що він тепер на-
лежить богові. Тобто практично раб ста-
вав вільним, а формально був власністю 
божества.

У наш час теж іде змагання за без-
смертні душі. Не треба думати, що «су-
часним богам» потрібні людські гроші чи 
тіла. Ні, їм потрібні серця! А коли люди-
на до чогось прив’яжеться помислами, 
мріями, — то вже на це не пошкодує ні 

коштів, ні часу, ні 
сил, ні здоров’я.

На цьому 
тримається весь 
сучасний «панте-
он», — індустрія 

розваг. Він цілковито бере в полон люд-
ську душу, не залишаючи місця для сім’ї, 
близьких та справ милосердя. Нещадно 
спустошує, висмоктуючи всі життєві сили, 
вимагаючи все більшої до себе уваги.

Коли людина помирає, в народі ка-
жуть: «Віддав Богові душу». Але я вирішив 
ще за життя вручити себе Богові, Якому 
належать найпотаємніші мрії мого сер-
ця. Коли обирав дружину, я хвилювався, 
бо хотів знайти таку, яка б подобалася не 
тільки мені, а й Творцеві. Коли шукаю ро-
боту, то зважую, чи не заважатиме вона 
служити Йому.

Не дивуйтесь, що я коригую свої пла-
ни з потребами мого Бога. Він одного 
разу скоригував Свої плани задля нас, 
людей, і послав на землю Свого улюбле-
ного Сина Ісуса Христа. З того часу Ісус 
Христос належить людям. До Нього мож-
на звернутися за порадою, попросити 
допомоги. Та головне, що це реально діє. 
Тому я і вирішив: якщо вже комусь нале-
жати, то краще такому ось Богові.

Вадим Яцюк

Моє життя 
належить Богу!

Ціна безсмертної душі

Р оків сорок тому я свідчила 
про Бога одному молодому 
чоловікові й почула таку іс-

торію. Він мріяв стати льотчиком, але 
в льотне училище не приймали, тому 
що у нього був шрам на тілі. Хоча цьо-
му рубцю було вже кілька років, однак 
справа в тому, що під час польоту де-

які шрами розкриваються. Так йому 
пояснили і на навчання не прийняли. 
Однак літати дуже хотілося.

І ось одного разу циган підказав 
цій молодій людині варіант здійснен-
ня мрії: він повинен на папері написа-
ти своєю кров'ю: «Якщо я вступлю до 
льотного училища, то після смерті від-
даю свою душу дияволу». Потім цей па-
пір потрібно спалити. Той хлопець так 
і зробив, і, на подив, його прийняли до 
військового навчального закладу. Ви-
вчився, але польотів було всього три 
або чотири, і всі невдалі. В останньому 

щось пішло не так, він катапультувався 
і вижив, а другий пілот загинув, літак 
розбився.

Після цього літати йому заборони-
ли. Коли ж побачив, що мрія і мета не 
досягнуті, то написав на папері кров'ю 
вдруге: «Оскільки льотчиком я не став, 
то свою угоду з дияволом розриваю». І 
спалив цей папір.

Однак доволі сумнівно, що з тенет 
пекла можна так легко звільнитися.

Більше я з цією людиною не зустрі-
чалася. 

Л.Кіріченко

Сумнівний 
договір

Людська оцінка
«І скажу їм: ”Якщо ви бажаєте, то 

дайте Мені платню Мою, якщо ж ні,— 
не давайте”. І вони відважать на Мою 
платню — тридцять срібняків». 

І сказав мені Господь: «Кинь їх у цер-
ковну скарбницю,— висока ціна, в яку 
вони оцінили Мене!» І взяв Я тридцять 
срібняків, і кинув їх у дім Господній для 
гончара.

Книга пророка Захарія, 11:12-13

Божа оцінка
Любов Божа до нас відкрилась у 

тому, що Бог послав Свого Сина Єди-
нородного у світ, щоб ми одержали 
життя через Нього. 

В тому любов, що не ми полюбили 
Бога, а Він полюбив нас і послав Сина 
Свого в умилостивлення за гріхи 
наші.

1 Послання апостола Івана, 4:9-10



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

З того часу людям хотілося вста-
новити правильні відносини 
з Богом, отримати свободу 

від гріха. Але як цього досягнути? Може, 
треба зробити щось добре чи заплатити 
великі кошти? Також багатьох турбувало 
нелегке питання — чи можна врятувати 
своїх рідних?

Ще у сиву давнину віруючі поети зро-
били справедливий висновок: «Людина 
ніколи не викупить брата свого, не дасть 
Богові викупу за нього. Дорогá ціна викупу 
душі їхньої...» (Біблія, Псалом 48:8-9). Трохи 
пізніше апостол Павло підкреслив: «Бо 
дорого куплені ви» (1-е Послання до корин-
тян, 6:20). Тож хотілося б разом помірку-
вати — хто, за яку ціну і від чого викупив 
нас.

1. Наш Відкупитель — 
Христос. 

Наведу декілька свідчень з Євангелії. 
«Всі згрішили і позбавлені слави Божої, але 
оправдуються без плати, Божою бла-
годаттю, через викуплення в Христі 
Ісусі» (Послання до римлян, 3:23-24) — 
так написав апостол Павло. «Христос від-
купив нас...» (Послання до галатів, 3:13). 
«Один-бо є Бог, і один Посередник між 
Богом та людьми, — людина Христос 
Ісус…» (1-е послання до Тимофія, 2:5-6). Ви-
купити зміг тільки Христос, тому що Він — 
Єдиний, Хто прожив життя, не зробивши 
жодного гріха.

2. Ціна нашого викуплення 
— життя Христа.

Викуплення людства було запланова-
не Богом відвіку, а здійснилося тоді, коли 
Христос помер на Голгофі за наші гріхи. 
«А Бог доводить Свою любов до нас тим, 
що Христос умер за нас, коли ми були ще 
грішниками» (Послання до римлян, 5:8). «І 
знайте, що не тлінним сріблом або золо-
том відкуплені ви..., але дорогоцінною 
кров’ю Христа…» (1-е послання Петра, 

1:18-19). Це дуже висока плата. Її не можна 
порівняти з жодними матеріальними цін-
ностями. Якби всі люди по-справжньому 
задумались над тим, як дорого Бог за них 
заплатив, то залишили б гріховний спо-
сіб життя і почали жити свято.

Одна притча 
дуже до-
бре пока-
зує, як по-

з и -
т и в н о 
на людину 
впливає усвідомлен-
ня того, що її люблять і високо цінують.

У старого батька було дві дочки, дуже 
красиві, але різні за характером: старша 
— добра, слухняна й працелюбна, а мо-
лодша — норовиста й ледача. Настав час 
віддавати їх заміж. 

Спочатку трапився наречений для 
старшої. Оскільки у тій місцевості було 
прийнято давати плату за молоду, то він 

запитав у її тата: «Якою повинна бути ви-
нагорода?» Відповідь отримав швидко: 
«Сто золотих монет». Не вагаючись відлі-
чив їх, потім відсвяткували весілля, і мо-

лода сім’я вирушила до свого дому. 
Через деякий час і 

для молодшої трапив-
ся наречений. 

Знову 
те ж 

з а -
п и -

тання: 
«Яку б 

ви хотіли 
винагороду за 

свою дочку?» Замис-
лився тато: «Що сказати? Леда-

ча... неслухняна... Невдовзі зять зрозуміє, 
кого взяв. Не можна призначати велику 
суму». Подумав і сказав: «Та... давай п’ять 
золотих». Але наречений був мудрою лю-
диною. Він запитав: «А за старшу яка була 
винагорода?» Почувши відповідь, сказав: 
«І я даю сто». Відсвяткували весілля, і мо-
лоді поїхали до чоловікового дому. 

Через деякий час тато вирішив відві-

дати дітей. Спочатку погостював у сім’ї 
старшої доньки. Як і очікував, у них усе 
було добре. Потім попрямував до молод-
шої. Серце тривожилось — як там вони? 

Зять зустрів привітно, дочка теж. Жи-
вуть дружно. У домі чисто, їжа смачна. 
Батько дивувався і радів. Вибравши хви-
линку, коли зятя поруч не було, запитав 
у доньки: «Що тебе змінило? Ти ж раніше 
була неслухняною і ледачою...» Вона від-
повіла: «Тату, коли я дізналась, скільки 
за мене заплачено, то по-іншому вже не 
можу! Я стараюся...»

О, якби усі люди глибоко усвідомили, 
яка велика ціна заплачена за їхні без-
смертні душі, за щасливе майбуття у раю! 
Ця ціна — життя нашого Господа Ісуса 
Христа. Він узяв покарання за наші гріхи 
на Себе і зазнав мученицької смерті на 
хресті, щоб ми мали життя вічне. Один ху-
дожник зобразив розп’яття Христа, а під 

картиною зробив напис від Його імені: 
«Це Я зробив для тебе. А що ти зробив 

для Мене?» 

3. Христос викупив нас від 
гріхів і від вічної загибелі.

Золотий (тобто головний) вірш Бі-
блії проголошує: «Так-бо Бог полюбив 
світ, що дав Сина Свого Однороджено-

го, щоб кожен, хто вірує в Нього, не зги-
нув, але мав життя вічне» (Євангеліє 
від Івана, 3:16).

Коли людина через щире покаян-
ня приймає Христа як Спасителя, Бог 
прощає гріхи і дає силу жити свято. При 
цьому Він звільняє і від наслідків гріха — 
прокляття і вічної загибелі в озері вогнен-
ному, де буде диявол зі своїми ангелами.

Дорогий друже, якщо ти ще не вику-
плений від гріхів та їхніх наслідків, Бог ба-
жає сьогодні зробити це у твоєму житті. 
Для цього треба щиро покаятися і попро-
сити у Бога прощення. Хай Він благосло-
вить тебе на це!

Сергій Аглічев 

Викуплення, яке здiйснив Христос
Спокусившись гріховною пропозицією диявола, 

перші люди скуштували заборонений Богом плід з 
дерева пізнання добра і зла. Нашими прабатьками 

керувало підкинуте змієм прагнення до необмеженої 
свободи — «будете як боги»; натомість вони стали 

смертними, поневоленими гріхом і дияволом.

П роживаючи на землі, люди 
звикли до думки, що так 
має бути завжди. І забува-

ють дякувати Богові. Тож Йому прихо-
диться забирати дещо в нас, щоб приве-
сти до тями.

А за що треба дякувати? За все! На-
приклад, якщо є робота, що дозволяє за-
робляти на хліб і ми не голодні, то чи це 
просто так? Ми звикаємо і тому забуваємо 
дякувати. Але коли розумієш, що саме Бог 
дає здоров'я і можливість заробити для 
доброго життя, тоді серце наповнюється 
радістю і вдячністю за милість Його.

Нерідко буває так, що дехто озира-
ється на тих, які живуть у кращій хаті або 
купили дорожчу машину, і якщо цього не 
мають, то починають нарікати на Бога. А 
хіба дякувати потрібно лише тоді, коли все 
є? Чи й тоді, коли чогось бракує? «Подяку 
складайте за все» — нагадує Писання.

Для ілюстрації наведу притчу. Один 
єврей вийшов на вулицю і побачив бідно-
го хлопця. Той став просити в нього ми-

лостині. Чоловік пошукав в кишенях, але 
знайшов лише 5 копійок. Що мав, те і дав. 
Однак юнак, замість подяки, почав лихо-
словити, називаючи Юдою. І тоді чоловік 
вирішив більше ніколи не давати грошей, 
якщо людина не вміє дякувати за мале. 
Минув час, і він розбагатів. Тепер до нього 
приходили із синагоги рабини й інші люди 
просити допомоги. Але він завжди давав 
лише 5 копійок.

Сталося так, що одному юнаку-єврею 
треба було йти на примусові роботи або 
заплатити певну суму. А в Законі написано, 
що треба брата свого викупити. В ту місце-
вість приїхав рабин з іншого міста і дав 
пораду: давайте складемо список усіх, хто 
відвідує синагогу, пройдемось і назбирає-
мо необхідну суму. Так і зробили — склали 
список, а цього чоловіка, який давав лише 
5 копійок, поставили в самий кінець. При-
їжджий рабин каже: «Давайте почнемо з 
кінця». Інші стали перечити: «Та що з нього 
толку, він більше 5-ти копійок не дасть». 
Але цей рабин все ж таки вирушив до 

цього багача. Зайшов у дім, розповів суть 
справи. Чоловік дістав 5 копійок.

Рабин узяв монету й помолився, щоб 
Бог благословив господаря. Тоді чоловік 
каже: «Зачекай!» — пішов і приніс ще 20 
копійок. Рабин почав знову молитись уже 
за жінку, і чоловік дав карбованець. Гість 
знову подякував і помолився за дітей, 
після чого багач каже: «А скільки треба 
грошей, щоб викупити цього юнака? Чого 
будете ходити збирати, я заплачу!»

Інші відвідувачі стали дивуватись та на-
рікати: «Як так?! Ми стільки раз просили, а 
ти нам ніколи більше 5-ти копійок не да-
вав!». Той відповів: «Ви ніколи не дякували!»

Ми іноді можемо бути подібними до 
таких прохачів: замість того, щоб дякувати 
Богові, що живі і маємо, що їсти, почина-
ємо нарікати. Дивимось на інших, що їм 
добре живеться, і в серці оселяється заз-
дрість та пропадає спокій. Один чоловік 
підкреслив: «Часто, отримуючи щось від 
Бога, ми не дякуємо Йому, а коли отриму-
ємо менше, ніж хочемо, починаємо нарі-
кати». Якщо бажаємо мати благословення, 
треба навчитися дякувати за все, навіть 
якщо здається, що Бог дав мало!

Не завжди легко дякувати за все. Хтось 
не має здоров'я, дехто, можливо, в інвалід-
ному візку. З кимось дуже недобре пове-
лися, і від того дуже неприємно на серці! 
Ми можемо не розуміти, чому іноді в житті 
трапляється біда, але Бог знає, для чого 
це. Бо все стається з Його волі. Біблійний 

страждалець Йов, коли прийшли біди, теж 
не розумів, чому так сталося. Погодьтеся, 
це зовсім нелегко знести: був багатим, усе 
мав — і в один день усе пропало. І не тіль-
ки майно, а й 10 дітей загинули. Великий 
похорон, неймовірне горе…

Але Йов навчився дякувати Богові. 
Він не сказав: «Господи, дякую за все!», 
але промовив більше: «Господь дав, — і 
Господь узяв… Нехай буде благословенне 
Господнє Ім'я!». Ми не маємо таких пере-
живань, і проблеми набагато менші. Але в 
будь-яких ситуаціях треба бути вдячним. 
До церкви в Римі апостол Павло написав: 
«І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто 
покликаний Його постановою, усе допо-
магає на добре» (До Римлян, 8:28). Зміст 
цих слів такий: те, що в житті стається, все 
для нашого блага!

Дорогі друзі! Більшість із нас сьогод-
ні достатньо здорові, щоб своїми ногами 
прийти в Дім молитви. Ми не голодні, ма-
ємо достатньо для побожного життя! Бог 
попіклувався про нас і послав урожай, 
щоб було що їсти. Він потурбувався і про 
наші душі й дав спасіння через Свого Єди-
нородного Сина! Ми того не заслужили! 
Своїми провинами та наріканнями й по-
милками в житті не удостоїлися навіть і на 
мале. Але зі Своєї ласки Господь дає все, 
що потрібно. І тепер очікує, щоб люди на-
вчилися дякувати Йому за все!

Амінь!

Здатність бути вдячним
(конспект проповіді Андрія Стародуба, м. Львів)

Подяку складайте за все,
 бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі.

1-е до Солунян, 5:18



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

У юності була секретарем ком-
сомольської організації і пра-
цювала у райкомі. Маючи пе-

дагогічну освіту, була закохана у свою 
професію. Визнаючи живого Бога, я 
блукала на грішних дорогах. Але була й 
стежинка, якою вів мене Господь. Хоча 
вона була дуже складною і нелегкою, 
однак я завжди відчувала над собою 
Його благодіючу руку.

Навернулася до Господа у той час, 
коли слово «Бог» вимовляти було со-
ромно і страшно. Звичайно, віра в Ньо-
го і робота у школі були несумісними, 
бо в той час у СРСР господарював во-
йовничий атеїзм. І ось на моє «вихован-
ня» були кинуті великі сили не тільки 
тих, у кого в руках була влада, а й ро-
дини: чоловік, брат із дружиною, се-
стра зі своїм чоловіком… «Виховуючи», 
обіцяли відрубати голову, душили, рва-

ли на мені сукню, ганьбили, як тільки 
могли… Чоловік-комуніст, з яким жили 
дуже дружно, не витримав такої «гань-
би», залишив і пішов до іншої жінки у 
Рівне. 

Жити стало надзвичайно важко. Не 
мала права вмикати світло, нікому не 
дозволяли приходити до мене, скрізь 
слідкували… Купила якось машину 
дров на зиму. Незабаром з’явилась мі-
ліція з перевіркою, чи вони законно 
придбані. Винесла документи, що під-
тверджували право на купівлю. Мілі-
ціонер перевірив, а потім співчутливо 
каже: «Ох, і сусіди у вас!»

Після невдалого «виховання» хотіли 
відправити до психлікарні, а дітей — 
до різних інтернатів. Минуло небага-
то часу, і я залишилася без улюбленої 
роботи, без поради, без чоловіка, без 
захисту… У житті ніби зайшло сонце, 
настала ніч. Мої кращі надії, почуття, 
плани, бажання потрібно було похова-
ти у тиші, наодинці. Переді мною стояло 
багато запитань «Чому?» Чим примуси-
ти мовчати сердечний біль? Як кажуть: 
«Де слів нема, говорять сльози…»

У такому стані я тоді залишалася на-
одинці з Біблією в руках, де одержува-
ла відповіді на болючі «Чому?».

Якось велика група християнської 
молоді прийшла допомогти копати го-
род, й тоді проти нас пішли у хід лопа-
ти, вила, палки та залізні прути. На таку 
«подію» позбігалося багато народу, і 
дехто казав, що навіть на весілля стіль-

ки не сходиться. Коли прибула міліція, 
то нас зробили винними, а потім вима-
гали розписки, ніби до мене ніхто не 
приходив. 

А через декілька днів мусила тіка-

ти з дітками шести і дванадцяти років 
з дому. Працюючи в школі, випадково 
почула, як директор у телефонній роз-
мові обговорював із кимось питання 
моїх дітей. Я інтуїтивно відчула загро-
зу, що насувалася. Й тоді ми, близько 
третьої години ночі, потай вийшли з 
хати і сховались у друзів, а вже о шо-
стій ранку приїхали дві машини: з «ди-
тячої кімнати» за дітьми і «швидка» за 

мною.
Переживаючи такі випробування, я 

зрозуміла, якою ціною відкриваються 
двері у небо! І тут важливо все при-
ймати без нарікання і з подякою, бо 
все діє на добро, навіть коли здається, 
що небо затягнуте темними хмарами. 
Однак важкі обставини породжують 
цінне. За все слава Богові!

Зараз мені вже 82 роки. Живу з 

онуками та правнуками. Мій колишній 
чоловік доживає свого віку наодинці 
важко хворим. Ми з дітьми намагалися 
підтримувати з ним добрі відносини, 
але гордість та нерозкаяність не доз-
воляють йому закінчити своє життя 
спокійно та з чистим сумлінням. Шко-
да його.

Катерина Животягіна, 
098-812-32-24

Важкі обставини породжують цінне
У кожної людини життя складається по-різному, і дорога теж 
своя. Історію свого нелегкого християнського життя дуже 

стисло розповіла бабуся Катерина з Шепетівки.

І снує слушна думка, що зброй-
ні конфлікти — це лише «вер-
шина айсберга», основа якого — 

протистояння в сім’ях, сутички з сусідами, 
ворожнеча між співробітниками. Звідси 
беруть початок торгівельні, «холодні», ре-
лігійні війни.

Чому? Чому? Бо в світі діє зло. Воно 
прийшло через духовне падіння анге-
ла-херувима Люцифера, більш відомо-
го сьогодні під іменем Сатана.

А може, винуватець цьому Бог? 
Жодним чином! «Бо належить цьому 
бути», щоб люди знали, що таке добро, 

і мали можливість робити вибір (в ін-
шому разі були б просто маріонетка-
ми).

Ворогуючи між собою, вони воро-
гують з Творцем. «Для безбожних спо-
кою немає», — говорить Господь» (Ісаї, 
57:21). Чинить війни людина, а не Бог, 
і причина прихована в словах: «…зро-
бив ти нерозумно, бо відтепер будуть у 
тебе війни!» (Старий Заповіт, 2-га Кни-
га Хронік, 16:9).

Людина живе в гріхах, через те вій-
на — частина її життя. Вона розпоча-
лася з убивства Авеля рідним братом 
Каїном. Та Ісус сказав: «…всі, хто візь-
ме меча, — від меча і загинуть» (Мат-
вія, 26:52).

Уявімо, що хтось схопив голою ру-
кою розпечений шматок металу, хоча 
було попередження: «Не торкайся! Не-
безпечно!» Чи будемо докоряти Богові 
за те, що створив вогонь, або не схо-
пив людину за руки?

Війна. ЇЇ можна порівняти зі світо-
вою пожежею. Але якщо займеться бу-
динок, ми не будемо гасити його бен-
зином. Так і Святе Письмо говорить: 
«Перемагай зло добром». 

«Чому Бог допускає війни?» — з 
докором запитує дехто. А чому ти, лю-
дино, допускаєш гріх? Коли народи 
оголошують один одному війну, чи за-
питують вони Бога? Звичайно ні, й жо-
ден конфлікт не вирішив проблем, але 
породив нові. Злочин і кара невідділь-
ні. «Що людина сіє, те і пожинає» — це 
універсальний і непомильний закон. 

Бог допускає війни, щоб показати 
людині, що вона не здатна чинити ні-
чого доброго без Нього. Інколи лише 

через їхні наслідки — голод, смерть, 
руїни, біженці, безпорадність перед 
обставинами — люди навертаються до 
Бога. На одному з будинків у Лондоні 
в часи 2-ї світової війни був такий на-
пис: «Якщо тремтять ноги, вставай на 
коліна». «На фронті атеїстів немає» — 
слушно зауважив один воїн. Лише не-
щадне полум’я війни змусило атеїстич-
ну владу колишнього СРСР припинити 
найлютіші в історії гоніння на Церкву в 
30-х роках ХХ-го століття і повідчиняти 
храми та молитовні будинки, котрі ще 
не встигли зруйнувати.

Іноді віруючих звинувачують у ней-
тральності і відстороненості у справах 
війни та миру. На це проста відповідь: 
«Якби всі жили згідно з Євангелієм, був 
би рай на землі, а про війни навіть і 
чутки не було б». Якби… 

«Блаженні миротворці…» — навчав 
Спаситель Ісус Христос під час Нагір-
ної проповіді. Не ті, котрі в блакитних 
шоломах із зброєю намагаються роз-
вести ворогуючі сторони. А миротво-
рці, котрі припинили найперше війну 
з Богом у своїй душі. Через їхні молит-
ви і проповідь Євангелії Господь дов-
готерпить цей світ, який намагається 
знищити сам себе.

Тільки в Бозі і Його Слові є джерело 
для духовного оздоровлення конкрет-
ної людини та людства в цілому!

Олег Слонецький.
 В статті використанні думки 

з проповіді Миколи Воднєвського 
— учасника 2-ї Світової війни, 

військовополоненого, згодом 
християнського служителя.

Війни… Чому?

Легше писати чи говорити про війни минулого, або коли вони 
точаться десь на далеких континентах. А якщо вона у твоїй 
країні і відбувається не в переносному, а в прямому значенні? Мета 
цієї статті — не аналіз війни в конкретній місцевості, а спроба 
відповісти на запитання: «Чому вони супроводжують людство 

протягом усієї історії?»

1963р.

На весіллі онучки Олі, 30 червня 2019р.



ДВА БЕРЕГИ4 ХУДОЖНЄ СЛОВО 

— Ш ановні панове! Сьо-
годнішній аукціон ого-
лошено відкритим! 

— голос ліцитатора* в просторій залі торгів 
луною відгукувався в кутках обрамленої гі-
псовими зліпками високої стелі. Люди стоя-
ли не тільки позаду, а й у проходах між ряда-
ми. Більшість присутніх була в ролі глядачів. 
Адже товар виставлявся неабиякий. Тому, 
враховуючи важливість даної події, всі місця 
ще з самого ранку були зайнятими.

— Нагадую правила наших торгів, — зно-
ву перервав тишу знайомий голос. — Назва 
сьогоднішнього єдиного товару — ДУША! 
Початкова ціна даного лоту виставлена в 
розмірі 4-х тисяч доларів. Кожен присутній 
у залі має право назвати вищу. Покупцем 
стане той, чия ставка залишиться найвищою 
після третього удару молотка. 

Поки ліцитатор продовжував ознайом-
лювати публіку з усіма деталями торгів, у 
лівому кутку зали між двома літніми чоло-
віками, притиснутими натовпом до косяків 
вхідних дверей, точилася жвава розмова:

— Ох і спека сьогодні, чи витримаю до 
кульмінаційного моменту? — промовив Ка-
зик, місцевий кравець. 

— Так, припекло добряче, — погодився 
гість із сусіднього міста.

Казимир знову невдоволено пробубнів: 
— Цей аукціоніст ніяк не розпочне тор-

ги, все розжовує правила, начебто їх ніхто не 
знає. 

— А як думаєте, буде цікаво? — запитав 
новий знайомий.

— Ще б пак, подивіться, яка еліта зібрана 
для цих перегонів, я тому й прийшов, щоб не 
проґавити, можливо, історичний момент.

— А хіба вам відомі учасники цього дій-
ства?

— Звичайно, сьогодні боротьба відбува-
тиметься між кількома фінансовими воро-
тилами. У першому ряду праворуч, бачите, 
сидить лисий добродій, якого тісно оточила 
зграя підлабузників? Це пан Коноплянський, 
наркобарон краю. А ліворуч його опонент, 
бос ігрового бізнесу Рулетник.

— А хто цей, у кумедному сюртуку, за-
йняв мало не весь третій ряд? — поцікавив-
ся гість.

— Шоуменом кличуть. А ціна тієї кумед-
ності на ньому значно більша від виставле-
ного лота. Йому підвладний весь шоу-біз-
нес країни. А позаду, з восковим обличчям, 
Боксович — король спортивного Олімпу, 
без його волі не розпочнеться жодний чем-
піонат країни. От між ними і буде справжня 
бойня. Не берусь навіть передбачити ре-
зультату.

У цей час знову пролунав знайомий го-
лос:

— Переходимо безпосередньо до торгу. 
Нагадую, початкова оголошена ціна — чоти-
ри тисячі доларів. Хто більше?

— П’ять, — пролунало з заднього ряду.
Голос у кутку знову проінформував:
— Це Пігулкар — господар міських аптек. 

На що він розраховує? Адже карась не тягне 
на щуку. Сидів би тихо на своїм мілководді 
життя. Та це поки що прелюдія. Незабаром 
випливуть справжні щупаки.

— Десять, — раптом гримнуло з середи-
ни, поки молоток ще не встиг стукнути.

— О, перший є, —тихо прокоментував 
Казимир, — голова металургійної промисло-
вості пан Димарський. Зараз появиться дру-
гий. — І тут же, на підтвердження сказаного, 
прогриміло басом з другого ряду: 

— Двадцять п’ять!
В залі запанувала напружена тиша.
— Двадцять п’ять. Раз!
— Це Бензович, — губи Казика наблизи-

лись до самого вуха співрозмовника, — го-
лова нафтопереробної галузі. Але і йому не 
світить. Невдовзі почнуть огризатись наші 
акули. 

— Двадцять п’ять. Два!

— П’ятдесят!.. — не витримав довгої па-
узи Боксович, показавши свою спортивну 
рішучість.

— П’ятдесят тисяч. Раз! П’ятдесят тисяч. 
Два! П’ятдесят…

— Сто! — залою прокотилась легка хвиля 
тихого збудження. Казик почав задоволено 
потирати долоні об лацкани піджака.

— Починається, — прокоментував тихо, 
— це Рулетник вийшов на арену боротьби, а 
ігровий бізнес має капітал.

— Сто тисяч доларів. Раз!

— Сто десять! — знову втрутився Боксо-
вич.

— Сто двадцять! — парирував Рулетник.
— Сто… — спортивний бос зненацька 

поперхнувся, але опанував собою і несподі-
вано продовжив:

— Сто п’ятдесят!.. 
У повітрі зали несподівано завмерли на-

віть набридливі мухи, обліпивши масивні 
люстри. Гість здивовано глянув на Казика і, 
обіпершись на нього, мало не знепритомнів.

— Сто п’ятдесят тисяч?.. За що ж така ціна?
— А ти хіба не чув? Душу хочуть купити!.. 

Он вона стоїть, понурена та зім’ята. До того ж 
голодна і висушена обставинами життя.

— Та хіба за неї готові платити сто п’ятде-
сят…

— Тсс… Це ще не все. Зараз останні 
втрутяться.

— Сто п’ятдесят тисяч. Раз! Сто п’ятдесят 
тисяч. Два! Сто п’ятдесят тисяч...

— Триста!..
 Молоток завмер у повітрі, наче не вірячи 

почутому. 
— Пробачте… повто-о-о-ріть! — голос 

ліцитатора несподівано перетворився на 
свистячий.

— Триста тисяч!.. — артистично відчека-
нив Шоумен.

Обличчя в залі витягнулись у суцільному 
здивуванні, очі збільшились, перескакуючи 
по його ґудзиках. Сюртук уже не виглядав 
кумедним після запропонованої суми. Рулет-
ник нервово засовався, але не подав вигляду, 
що програв. А Боксович тихо, але зло вилаяв-
ся. Його бліде обличчя вкрилось червоними 
плямами, наче від алергії.

 — Т-тр-трисс-та тисяч. Раз! — забринів, 
заїкаючись, голос ліцитатора. — Т-тр-триста 
тисяч. Два!

— П’ятсот.. — звук розірваної бомби 
навряд чи викликав би більше здивування, 
ніж спокійно промовлена фраза Коноплян-
ського.

— С-с-скі-ільки? — уже прошипів, а не 
просвистів голос ведучого. — Тобто п-пі-ів 
мільйо-она? 

Коноплянський самовпевнено кивнув, 
однак скоса уважно глянув на Шоумена, на-
магаючись проникнути у плани через артис-
тичну маску байдужості тепер уже єдиного 
опонента.

А тим часом голос Казика в кутку не пе-
реставав коментувати: 

— Ось вона, кульмінація, удар завданий, 
можна сказати, під дих, але Шоумена не про-
сто зламати навіть такою несподіванкою. Ди-
вись, знову підняв руку.

— Шістсот!
Всі поглянули вже не на артиста, а ліци-

татора, який неймовірними зусиллями волі 
намагався зберегти професійність. Хоча уже 
не стояв самовпевнено біля розгубленої і 
переляканої ДУШІ, а сів на потерте шкіряне 
крісло. Це свідчило про те, що сили помалу 
залишали його від страху перед необхідні-

стю бути між двома фінансовими воротила-
ми. Не знати чим усе закінчиться для нього. 
Однак професійна загартованість узяла гору, 
тому більш твердішим голосом продовжив:

— Шістсот тисяч. Раз! Шістсот тисяч. Два!
Юрба зачаровано слідкувала за молот-

ком, який викреслював геометричні верти-
кальні дуги і з неодмінним стуком вертався 
на відповідну підставку стола. На вилицях 
Коноплянського на якусь мить з’явилися 
жовна, і зрадлива складка спробувала по-
селитись у міжбрів’ї. Але цьому не судилося. 
Безумні іскорки в зіницях очей відсунули її 
на другий план, і, проковтнувши слину, він 
виплюнув чергову цифру:

— Мільйон!
Тепер настала черга Казика обіпертися 

на гостя, який двома ляпасами привів того 
до тями.

— Ви чули?! Мільйон!!! — очі Казимира 
засвітилися іскрами. — За що такі гроші? За 
якусь скорчену та інвалідну ДУШУ? Це ж тре-
ба! Міль-й -он!!! — прошепотіли уста бідного 
кравця.

 У цей час ліцитатор залпом випив пів 
графина несвіжої води, яка була тут ще з ми-
нулих торгів. Здивовано глянув на ДУШУ, яка 
тряслася від страху за своє майбутнє. Їй теж 
підсунув табуретку, щоб витримала до кінця 
аукціону. Зробив коротку паузу, збираючись 
з думками, і голосно, але повільно продо-
вжив:

— Мільйон доларів. Раз!
— Мільйон доларів. Два!
— Мільйон доларів… — молоток із дріб-

ним тремтінням востаннє піднявся вгору і… 
спочатку завмер на долю секунди, а потім 
вирвався з руки і покотився під стіл при но-
вому вигуку:

— Мільярд!
Натовп відсунувся від дальньої стіни, де 

стояла не примітна, але вихолощена фігура 
високого і худого чоловіка в темному костю-
мі. У нього просто вп’ялися очі всіх присут-
ніх. У цей час першим оговтався Казимир і 
тихо прокоментував:

— Голова правління всієї банківської сис-
теми, пан Золотовський. Тепер бідна ДУША 
пропала навіки.

— Чому? — прошепотів гість, нічого не 
тямлячи. — Що трапилось?

— Як на мене, все зрозуміло! — продо-
вжив Казик. — Цей пан уже давно продав 
свою душу КНЯЗЮ ТЕМРЯВИ. За що ГОСПО-

ДАР і подарував йому золотовалютні статки. 
І тепер, видно, скуповує йому інші. Ех, продав 
себе і нових губить. Пропала ДУША!

— І що, нічого не можна зробити? — про-
шепотів гість.

— А ви чули ціну? Подивіться, як фінан-
сові акули зразу лягли на дно, адже виступи-
ла кровожерлива косатка. Ще раз повторюю 
— ДУШІ кінець… — і Казимир сумно відвів 
погляд від приреченого, виставленого пе-
ред усіма, тепер уже можна сказати, прода-
ного товару.

А поспівчувати було чому. Адже благаль-
ні очі останньої лихоманково ковзали по на-
товпу, шукаючи порятунку. Навіть ліцитатор 
відвернувся, щоб не пройнятись жалістю до 
неї, і зігнувся підняти молоток з-під столу. 
Постать Золотовського переможно хизува-
лась у центрі уваги, і лише блискуча фікса за-
тьмарювала нахабну усмішку. Питання було 
вирішене, тому, щоб прискорити закінчення 
своїх мук і оголосити кінець аукціону, ліцита-
тор всупереч будь-яким правилам голосно, 
але сумно промовив:

— Будемо вважати, що аукціон заверше-
но, адже думаю, що більшої ціни ніхто вже 
не поставить. Я правильно мислю? — ніхто з 
присутніх не очікував такої відвертої й сміли-
вої тиради рядового клерка, який порахував 
непристойним відстукувати молотком пере-
могу банкіра. І наважився просто оголосити 
словами зроблену покупку. Всі розуміли, що 
за такі дії на нього очікує негайне звільнення. 
Але люди з повагою подивилися на нього. 
Відчувалася незрима солідарність із тим, хто 
раптом зненавидів свою роботу. Адже поруч 
стояла, вірніше сиділа, паралізована і смер-
тельно перелякана ДУША, яка уже зрозуміла 
свою незворотну приреченість.

— Отож, шановне панство, якщо більше 
ніхто не ставить, тоді я… тоді…

— Я ставлю більше, — пролунало з даль-
нього правого кутка зали. Ліцитатор вмить 
зірвався на ноги і прокричав у надії на диво:

— Скільки?! Оголосіть ціну! — натовп 
знову розступився, і наперед вийшов чо-
ловік у лляному хітоні, зі знаками від ран на 
руках та ногах. Ставши неподалік ДУШІ, він 
твердо промовив:

— Я віддаю своє життя.
Натовпом прокотився тихий гул, подіб-

ний до стогону хворої людини. А далі все 
голосніше здіймалася хвиля радості, на гре-
бені якої вирізнялися голоси Казика та його 
нового друга з сусіднього міста. Скористав-
шись короткою паузою, ліцитатор вигукнув 
тріумфальним голосом, міцно вхопивши 
молоток:

— Хто більше? — його очі переможно 
вп’ялися в банкіра Золотовського, який зні-
тився і миттю сховався за спинами відвідува-
чів. 

— Тоді, — він підняв молоток вище го-
лови, наче переможну гетьманську булаву, і 
прокричав:

— Життя Ісуса. Раз!
— Життя Ісуса. Два!
— Життя Ісуса! Три!!! 
Останній удар був такої сили, що в руках 

залишилася тільки ручка, а набалдашник, 
відскочивши від стола, полетів у натовп, ви-
падково мало не вціливши у Золотовського, 
який цієї миті визирнув із-за спини відвідува-
ча. Тільки хороша реакція врятувала від син-
ця під оком або гулі на голові. Однак цього 
майже ніхто не помітив. Адже вся увага була 
звернута в сторону стола, де радісний голос, 
завершуючи аукціон, промовив:

— Виставлений лот віддається Тому, Хто 
заплатив за нього найбільше!

Після цього ліцитатор з Душею міцно 
обнялися, і на очах усього натовпу остання 
впала до ніг свого Визволителя!

*Ліцитатор — ведучий торги, 
аукціоніст.

Ігор Федьків

АУКЦІОН 
(притча)
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М икола знову йшов на вок-
зал. Така вже була його доля 
— майже щодня нести ко-

шика з овочами або фруктами. Сьогодні 
ноша видалася надзвичайно важкою, бо 
кошик був більший, ніж зазвичай, і напов-
нений так, що яблука часто випадали. А 
батька зовсім не турбувало, чи під силу тяг-
нути оте восьмирічній дитині. Адже його 
хвилювало тільки одне — гроші. 

Кошти, які здобував Миколка, практич-
но всі йшли батькові на спиртне та розва-
ги. Бідна й змучена мати змирилася з тим, 
як чоловік, називаючи все це вихованням, 
ставиться до сина. Мовляв, щоб не виріс 
ледащим і знав ціну копійчині... А щодо 
школи — то не дбав, щоб хлопчик навчав-
ся: навіщо?

Сьогодні для їхньо-
го міста був особливий 
день. У прикарпатську 
глибинку мав приїхати 
чемпіон світу з боксу, 
улюбленець і кумир 
багатьох фанатів. До 
цього визначного 
моменту готувалися 
дуже старанно. Мико-
лі було цікаво спосте-
рігати, як змінювалося 
містечко в залежності 
від наближення ви-
значної дати, але не 
настільки, щоб забу-
ти про свою нелегку 
долю. Такий момент 
був тільки одного 
разу, коли, чимчику-
ючи з вокзалу після 
«робочого» дня, побачив біля універмагу 
натовп людей, з середини якого лунав спів.

Маленький зріст і худорлявість до-
помогли йому протиснутись у середину 
і побачити групу юнаків і дівчат, які спі-
вали про якогось Ісуса. Хлопчик вперше 
чув таку гарну пісню. Він не дуже прислу-
хався до змісту, тому запам'ятав тільки 
ім'я і те, як йому було добре, коли вони 
співали. А ще вразило натхнення, з яким 
потім про Того Самого Ісуса розповідав 
поважний чоловік.

Своїми словами той зворушив Ми-
колчине серце. Його розповідь про не-
бесного Батька, який любить своїх дітей і 
готовий допомогти знедоленим, як те на-
сіннячко, запало хлопцеві в душу і стало 
початком пошуку. Тоді, біля універмагу, 
він не зміг розпитати дядька про те, де 
Його знайти, бо звідкись з'явилась міліція 
і розігнала натовп.

Батьківська любов, про яку почув хло-
пець, була такою жаданою для нього. Те, 
що сіяв у душу рідний батько, лише пригні-
чувало хлопця. Дитяче серце хотіло тепла, 
але натомість у ньому все більше і більше 
з'являлися невдоволення і образа…

Чим ближче Микола підходив до вокза-
лу, тим більше зростав натовп. 

— Кому віники? — залунало поруч. 
— Хто ще не прибрав оселі до поважних 
відвідин? Підходимо, купуємо, грошей не 
шкодуємо!

Микола посміхнувся, почувши зна-
йомий голос. Це бабця Іванка продавала 
всілякий домашній крам. Він її поважав, бо 
та ніколи його не ображала, а бувало що й 
цукеркою пригостить.

Побачивши хлопця, вона покликала 
його до себе. 

— Ох же і батько тобі достався! Була 
б моя воля, я б йому всипала за таке, — 
побачивши великого, вщерть заповне-
ного кошика з яблуками, поспівчувала 
старенька.

— Миколо, ану ж бо, дай яблуко! — ви-
гукнув, підбігаючи, Базиліо, місцевий же-
брак.

— Не можу, батько їх полічив, і сказав, 
що якщо хоч копієчки не донесу, то спина 
і сідниці будуть синіми від паска, — на об-
личчі хлопця з'явився вираз болю і неба-
жання такого розвитку подій, — а в мене 
вони болять ще з минулого разу, коли ти 
не віддав грошей за позичену варену ку-
курудзу.

— Ах, жаднюго, я тобі зараз як дам! — і 
злий Базиліо замахнувся на Миколу.

Але рука не встигла досягти цілі, бо ба-
бця Іванка розчесала пелехатого нахабу 
декілька разів віником. 

— Зачекай-но, побачимо, що буде далі! 
— вигукнув Базиліо в бік Миколи, тікаючи 
від такого незвичного гребінця.

— Дякую! — щиро сказав хлопчик до 
бабці і додав: — Піду межи люди торгувати.

— Яблука, смачні та стиглі! Недорого, 
лише по гривні за штуку, — з такими сло-
вами Микола зник у натовпі...

Торгівля розпочалася. Люди потрохи 
брали яблука, але не так швидко, як того 
хотілось малому. 

Раптом почувся голос диктора, що по-
відомляв про прибуття довгоочікуваного 
потяга, і в цей момент хтось дуже штовхнув 
у спину. Не в змозі втриматись, хлопчик 
упав разом із кошиком, і яблука висипали-
ся під ноги людям. 

— То чия взяла? — зле вигукнув Бази-
ліо, жадібно збираючи розсипані яблука.

В цей момент хтось вигукнув: 
— Їдуть!...
І немов за командою, люди, в загальній 

масі збудженні очікуванням, незважаючи 
на Миколине горе, потягнулися ближче до 
жаданого перону. Врятувати яблука було 
вже неможливо. Сам хлопець не постраж-
дав лише тому, що був далеко від колії. Ін-
коли лунали роздратовані вигуки:

— Що це за нахаба розсипав тут 
яблука?

Було чути, як фрукти розчавлюються 
ногами. В уяві хлопчика цей звук перетво-
рювався на свист паска. Микола знав, що 
батькові буде все одно, винен син чи ні, 
тому хлопець гірко заплакав.

Він уже не звертав уваги на те, що від-
бувалося довкола. І якби малий не був так 

зосереджений на своїх переживаннях, то 
помітив би розчарування людей, які не 
дочекалися кумира: поїзд прийшов без 
важливої персони. Чемпіонові стало зле в 
дорозі, тому його терміново доправили до 
лікарні на попередній станції. Натовп по-
чав розходитись.

Здавалося, що до Миколи зовсім ніко-
му не було діла. Тому замість того, щоб за-
спокоїтись, він ще більше заридав.

Аж раптом почув поруч:
— А ти чому плачеш?
Піднявши голову, Микола побачив чо-

ловіка в простенькому костюмі, який чо-
мусь здався йому схожим на дядька про-
повідника.

— Мене батько вб'є-є-є, — схлипуючи, 
відповів малий.

— За що?
— За яблука.... 
І Микола рученятами показав на роз-

чавлені кількома сотнями ніг залишки 
фруктів, що лежали довкола. 

— І що, багато втрачено грошей? — за-
питав незнайомець.

— Майже п’ятдесят гривень... 
Розкривши гаман-

ця, чоловік дістав звід-
ти купюру і протягнув 
Миколі: 

— Не плач! Ось, 
візьми!

Біда змусила тоді 
Миколу не просто взя-
ти, а схопити рятівні 
гроші. В той момент 
для нього все довкола 
перестало існувати. 
Думки були тільки про 
порятунок від немину-
чої кари. Коли ж огов-
тався, то згадав, що 
навіть не подякував 
своєму рятівникові. 
Він почав озиратись 
навкруг, сподіваючись 
побачити незнайомця. 

Але угледів бабцю Іванку, яка показувала 
рукою в бік поїзда.

Микола поспіхом підійшов до неї, і та 
затараторила:

— Ох, мій голубе, і дісталося ж тобі! Я 
все бачила, але не змогла прийти на по-
міч... І коли той чоловік до тебе підійшов, 
я думала, він щось зле тобі зробить, а 
воно бач як усе вийшло, — стара посміх-
нулася і додала, — він у другий з хвоста 
вагон зайшов...

Микола подякував і хутко помчав до 
поїзда, боячись запізнитись. Похапцем 
забіг до вагону, який, на його радість, вия-
вився плацкартним, і почав шукати. Хлоп-
чик дуже боявся, що не впізнає його, бо 
ж розмова тривала лише якусь мить. Та в 
одному з купе побачив знайому постать. 
Чоловік сидів, схилившись над книгою, та 
щось уважно читав.

— Добрий день! — звернувся Микола 
до незнайомця, — дякую, дякую вам за до-
помогу!

— А, це ти? Привіт, радий, що зміг тобі 
допомогти! — відповів, посміхаючись, той.

Микола довго збирався з думками: 
було видно, що дуже хвилюється; нарешті 
набрався сміливості й запитав:

— Вибачте, а Ви часом не Христос?
— Ні, мене звуть Віктор. Та я знаю, де 

Його знайти. Хочеш, розповім?
— Так, дуже-дуже! — захоплено відпо-

вів Микола.
— Тоді сідай поряд і слухай...
Віктор відкрив Біблію і почав читати з 

Євангелія від Івана:
«І не сходив на небо ніхто, тільки Той, 

Хто з неба зійшов, — Людський Син, що 
на небі…»

Ярослав Лобань

Знайшов
Чим ближче, тим менше

З останніх сил плавець тягнув до бе-
рега. У відчайдушному стані бідолаха обі-
цяв Богові 50% своїх заощаджень, якщо 
Він дасть сили доплисти. Але ближче до 
берега урізав суму до 30%. Коли було 
вже недалеко, то порахував, що біблій-
них 10% буде цілком достатньо. Нарешті, 
коли ледве живий вийшов на берег, ска-
зав: «Господи, а навіщо Тобі гроші? Ти ж у 
них не маєш потреби!»

Вибрав батька

Один багач узяв із дитячого будинку 
десять хлопчиків і повіз у супермаркет 
перед самим закриттям. У магазині за-
пропонував за 15 хвилин покласти у візки 
те, що вони побажають. Хлопчаки кину-
лися їх наповнювати, але один залишився 
стояти біля нього. На запитання, чому він 
нічого не бере, той відповів: «А я вибрав 
Вас!» Здивований багач вирішив задо-
вольнити бажання хлопчика і став йому 
за батька.

Ключ до гідного життя

Ендрю Карнегі (1835—1919), амери-
канський мільйонер, великий сталепро-
мисловець, відомий своєю благодійною 
діяльністю, часто роздавав кошти же-
бракам. У 1889 році Карнегі опублікував 
статтю, яка стала предметом численних 
дискусій. У ній він стверджував, що життя 
багатого промисловця повинне склада-
тися з двох частин. Перша — це збір і на-
копичення багатства. Друга частина при-
значається для подальшого розподілу 
його для добрих справ. Благодійність, за 
його словами, — ключ до гідного життя.

Свої останні роки провів, займаючись 
благодійництвом, і пожертвував бідним 
365 млн. доларів.

Незвичайне оголошення

У США один чоловік розмістив в Ін-
тернеті оголошення про те, що продає за 
2000 доларів своїх ще не хворих батьків. 
Охочих довго не було, але нарешті зна-
йшлася молода пара, що втратила батьків 
в автокатастрофі. Вони довго молилися і 
нарешті прийняли рішення взяти нещас-
них, відкинутих сином, до себе.

Назбиравши необхідну суму, поїхали 
за вказаною адресою до іншого штату. 
Коли наблизилися до будинку, то поду-
мали, що помилилися. Перед ними стояв 
шикарний котедж. Їх помітив швейцар і 
запитав, що вони шукають. Сумніваючись 
у точності адреси, молодята пояснили 
мету свого прибуття. Швейцар, посміха-
ючись, сказав, що вони не помилилися. 
На його поклик вийшов чоловік при-
близно 65 років. Дізнавшись, що вони хо-
чуть купити покинутих батьків, покликав 
дружину зі словами: «Дорогенька, нас 
хочуть купити!»

А причиною незвичайного оголо-
шення було те, що дітей у них не було, і 
подружжя на старість захотіло пожити у 
повноцінній сім'ї. Після знайомства, на-
ступного дня, пішли до нотаріуса оформ-
ляти свій будинок на набутих дітей.

Анатолій Романюк

Короткі 
історії



ДВА БЕРЕГИ6 ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

З моєї пам’яті ніколи не зітреться 
знайомство з одним чоловіком 
і пов’язані з ним події, свідком 

яких довелося стати.
Наша перша зустріч відбулась 15 років 

тому біля хвіртки звичайної сільської хати. 
Чоловік як чоловік — таких у нашому наро-
ді кожен другий. І ім’я не особливе, розпов-
сюджене — Микола. Однак саме тут стало-
ся те, що я ніколи не забуду.

Якось спало на думку одному з моїх 
друзів організувати з метою євангелізації 
молодіжну велосипедну подорож селами 
півночі Київської області. Не один десяток 
населених пунктів об’їхали колеса велоси-
педів, викликаючи у людей неприховану 
цікавість. Дійшла черга до Бородянсько-
го району, де особливу увагу привернуло 
село Мирча. Воно досить розвинуте — 
школа, пошта, клуб, магазини, газ, асфаль-
товані вулиці, колись працюючий скляний 
завод, до якого підходила гілка залізної до-
роги — не часто таке зустрічається. Однак 
тут відчувався якійсь непростий духовний 
клімат. Щось було не те. Потім, мало не що-
дня, дивувались тому, що чули та бачили.

Щось глибоко всередині підштовхувало 
нас приділити Мирчі більше часу та уваги, 
тому виникла ідея орендувати якусь хатину 
і кожного дня, спілкуючись із мешканцями, 
розповідати про Спасителя Ісуса Христа.

Травень 2004 року. Декілька молодих 
християн поселились у будинку по вулиці 
Петровського. Невеличкий косметичний 
ремонт та наведення порядку воскресили 
давно спорожнілу хату. Склали план: кож-
ного дня обходити вулицю за вулицею, оз-
броївшись гітарою, пісенником і Євангелія-
ми, та зустрічатись із людьми.

Тут був свій місцевий атрибут — біля 
кожного двору стояли лавки, на яких уже 
з обіду, а то й зранку від малого до ста-
рого купками збирались місцеві жителі. 
І мешканці, і свіжі новини знаходилися 
саме тут — на вулиці. Тому не було по-
треби когось шукати.

Якось після обіду, вже втомлені, ми 
добралися в кінець села аж під самий ліс. 
Лавка і тут не пустувала. А в центрі уваги — 
тітка Василина. Повна жінка, гучний голос, 
сміливий погляд, руки в боки, посмішка на 
губах — все свідчило: перед нами людина 
з характером, місцевий лідер. Однак, коли 
заспівали першу пісню про Ісуса Христа, 
«грім-баба» розтанула як пізній сніг соняч-
ної погоди, і через короткий час вона вже 
вела до свого двору на бесіду з «непокір-
ним» чоловіком.

Не зовсім тверезий хазяїн «висів» на 
воротах, спостерігаючи за тим, що відбу-
валося через дорогу біля сусідської лавки. 
Незвичний спів змушував стрепенутися 
його черству душу, а неслухняні ноги від 
постійного вживання спиртного тепер чо-
гось зовсім зігнулись.

Після короткого знайомства, не усві-
домлюючи власних слів, несподівано кажу 
йому: «Дядьку Миколо, вам уже не багато 
залишилось — треба покаятись, бо незаба-
ром із Господом зустрічатись!» Я ніколи, ні з 
ким так не розмовляв, розуміючи елемен-
тарні правила етики, але цього разу наче 
хтось примусив говорити відверто з люди-
ною, яку бачив вперше. Ображений Мико-
ла зло процідив: «А це чого?» Я поспішив 
вибачитись за необережний вислів, яким 
«напророчив» швидкий кінець. 

Надутий дядько з невтішними думками 
посунув десь на город. Однак Василина 
потягнулась до нас як до рідних, запрошу-
ючи до хати, де, спілкуючись, співали, а на 

прощання залишили новеньке Євангеліє, 
надруковане великим шрифтом. Такий по-
дарунок припав до душі новій знайомій, 
яка взялась одразу читати. 

Однак Микола, хоч і образився, про-
те постійно стеріг хвіртку, очікуючи на-
ступного нашого приходу. І десь підсві-
домо відчувалось, що з цим чоловіком 
пов’язано щось особливе, але він ніяк не 
наважиться відкрити свою пекучу таєм-
ницю. Скупий на слова, Микола з задо-
воленням слухав наші християнські пісні 
й Біблійні історії, які одразу починали 
плавити сердечну кригу. Проте горілка 
так скувала його душу, що сподіватись на 
швидке одужання було марно.

Промайнув час нашого тимчасового 
поселення, а за ним і літо, та ми щонеді-
лі приїздили у Мирчу підтримати тих, що 
зголоднілою душею потягнулись за світ-
лим та вічним. У певний час збирались 
у тітки Ніни в хаті всі охочі слухати святе 
Боже Слово та християнські пісні. Потім 
щиро молились. Відповідали на хвилюю-
чі питання. А далі їхали в кінець села під 
ліс до наших дядька з тіткою.

Так було і цього разу. Мовчазний хазя-
їн, зустрічаючи, відчинив двері. Пройшли у 
незвично тиху хату. На ліжку безсила Васи-
лина, побачивши гостей, намагається сісти. 
Поруч на табуретці якісь ліки та бинти. «Як 
справи? Що сталося?» — запитав я пониклу 
господиню. В її сірих очах з’явились біль та 
неприхована туга. Раптом наче міцну дамбу 
сильної волі та характеру прорвало, і гірка 
сповідь нелегкого життя полилась бурх-
ливими хвилями. «Одна донька трагічно 
загинула…, друга оглухла після чергового 
«повчання» її безкінечно п’яного, непрацю-

ючого чоловіка. Дорослі онуки стали нар-
команами й винесли з хати все, що мало 
хоч якусь цінність… Пенсію ховаю де тіль-
ки можу, бо онук-наркоман приїжджає з 
Києва саме тоді, коли поштарка приносить 
важко зароблені жалюгідні копійки…»

«Ось і тепер приїхав за грошима, од-
нак не міг знайти декілька днів. Розлюче-
ний невдачею та «ломкою», почав вима-
гати та погрожувати. Допомогти ж ніколи 
не хоче… копала картоплю… повні кор-
зини важко зносити до льоху… попроси-
ла помогти за гроші, а у відповідь отри-
мала вилами у ногу. Тепер вона, пробита, 
запухла й посиніла…»

Забинтована колода ноги квітнула у 
рядочок трьома великими блідо-червони-
ми плямами. Дошкуляв неприємний запах 
ліків та прогресуючої інфекції. Почуття змі-

шувались — хотілось допомогти, втішити, 
підтримати, а з іншого боку закипало обу-
рення на паразитуючого негідника-онука. 
Швидкий розвиток інфекції, підсилюваний 
діабетом, насідав підозрою, що тітці Васи-
лині не вистачить сил одужати. І я наважив-
ся відверто запитати, чи готова вона зустрі-
чатись із Богом.

Постійне читання Євангелії останнім ча-
сом помалу готувало грішну душу до глибо-
кого покаяння, і ось нещодавні обставини 
наблизили мить примирення з Богом. Про-
ста й щира молитва покаяння вирвалась із 
змучених життям та гріхами грудей. Стогін 
і сльози відчаю через декілька хвилин змі-
нилися спокоєм та надією на світле май-
бутнє. А дядько Микола сидів у кутку біля 
дверей і тер кістлявим кулаком вологі очі.

Наступного разу привезли з собою 
медсестру та достатньо різних ліків. Од-
нак життя тітки Василини добігло свого 
фіналу, і чергового нашого приїзду вона 
не дочекалась.

У неділю з самого ранку біля воріт не-
терпляче виглядав на дорогу осиротілий 
Микола. Хвіртку відкрив навстіж, чекаючи 
гостей із Києва. Наше авто під’їхало до зна-
йомих воріт, і ми одразу почули незвично 
говіркого дядька: «Все — її вже більше не-
має… у четвер поховали… Тепер немає з 
ким поговорити… Заходьте, мої любі, двері 
для вас завжди відкриті…» І невпевненою 
ходою повів до холодної хати.

Голодний кіт сидів на порозі, а неми-
тий посуд свідчив про відсутність хазяйки. 
Про що тепер говорити? З чого почати? І 
тут Микола відчиняє двері зали і показує 
на застелений стіл: «Ось тут вона часто си-
діла, читала Євангеліє…» Потім узяв святу 

книгу, поцілував і простягнув: «Візьміть, це 
ваша… немає тепер кому читати…»

Потроху зав’язалась розмова. Розпита-
ли про похорон та останні дні його дружи-
ни. Почули свідчення про те, що Василина 
закінчила життя з молитвою та вірою у сво-
го Спасителя. Заспівали улюблену пісню го-
сподині, а знесилений господар розчулено 
слухав, обіпершись на тумбочку. Коли я за-
пропонував сісти, то почув, що він не може 
сидіти, коли співають про Бога. Не було 
жодних сумнівів, що дядько Микола мак-
симально наблизився до Царства Божого й 
тепер потрібен лише один крок — молитва 
до Бога. На запитання, чи бажає він покая-
тись, побачили упевнений кивок головою.

Однак виникла несподівано тягуча 
пауза, а потім вирвався навіть не стогін, 
а якийсь придушений крик: «У-у-у-м, не 

мо-ожу!» І безсилий чоловік, наче важко 
поранений, завалився на ліжко. У нето-
пленій хаті ще більше стало холодно. Від-
чувалась важка боротьба за безсмертну 
душу цього грішника між усіма силами 
пекла та милосердям Божим. Бути свід-
ками такого відвертого боріння ще не 
доводилось, тому ми почали молитись, а 
змучений дядько слабким голосом бла-
гав: «Моліться за мене, моліться за мене! 
Не забувайте про мене! Мої двері завжди 
відчинені для вас!»

Цього разу ми покидали Мирчу мовч-
ки, з важкими думками. Чому не вистачи-
ло йому сил покаятись? Якій гріх тримає 
душу?

Через тиждень знову подібна зустріч, 
спогади про Василину і те, що вона вже 
заспокоїлась у Небесному Царстві. За-
питали дядька Миколу, чи бажає він по-
каятись та отримати прощення від Бога, 
адже є за що просити пробачення. «Є, є 
за що!» — почулась відповідь. 

— Тоді моліться і кажіть: «Господи, 
прости мене, великого грішника!» 

Настала напружена, вирішальна хви-
лина. Микола, стоячи біля тумбочки, на-
брав повітря для молитви. Всі затихли… 
І знов тривала пауза, а потім вимучений 
стогін: «У-у-у-м, не мо-ожу!..» Сцена ми-
нулого продублювалась до дрібниць, і, 
виходячи з хати, вслід почули: «Моліть-
ся за мене! Мої двері завжди відчинені 
для вас!»

Однак двері більше не відчинились. 
Поховали дядька Миколу, як і Василину, 
у четвер. На початку тижня поштарка 
принесла пенсію, і тепер було чим «хар-
чуватись» невільнику оковитої. Проте 
сусіди, тихо та оглядаючись, розповіли 
одну важливу деталь — за день до смерті 
прийшла ворожка й чимось пригостила. 
До ранку наш нещасний знайомий не 
дожив. Так виповнилося моє неусвідом-
лене «пророцтво», що йому залишилось 
небагато часу й треба буде зустрічатись 
із Богом. Але дуже шкода, що ця зустріч 
стала не на спасіння грішної душі.

Миколина таємниця так би й залиши-
лась нерозкритою, якби через якийсь 
час не повідала нам дещо його своячка, 
баба Тоня, що межувала з ним. У неї була 
старовинна Біблія, яку постійно читала й 
дуже цінувала, бо колись купила за ве-
ликі гроші. Однак її постійно бентежило 
те, що там бракувало сторінок, відтак не 
могла прочитати всього. Але найбільш 
засмучувало, що відсутні сторінки вику-
рив Микола. І розповіла сумну історію.

Свекор був глибоко віруючим чоло-
віком — справжнім християнином і про-
славився тим, що робив усім добро. А 
молодший син цього соромився й, збун-
тувавшись проти Бога, хотів бути началь-
ником. Вивчився, став комуністом-ате-
їстом і дуже лихословив. Незабаром був 
уже якимось керівником. А коли батько 
помер, то, щоб покінчити з усім святим, 
вирішив використати його Біблію на ци-
гарки. Коли про це дізналася Тоня, дру-
жина старшого брата, то благала віддати 
їй святу книгу, однак той уперто не пого-
джувався. І тільки за великі гроші була 
врятована ця сімейна спадщина. 

Ось така Миколина таємниця і стала 
тим душевним каменем, який утримував 
його від покаяння. До цього всього дода-
лися ще і відвідини ворожки. А потрібно 
ж було просто попросити помочі у все-
могутнього Бога!

Михайло Бондар

Покаяння, яке не відбулося

с.Мирча, вул. Петровського
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Д о хрестових походів існувало 
чотири основні маршрути, що 
використовувалися радані-

тами в торговельних зв'язках. І по всьому 
їхньому напрямку знаходилися єврейські 
колонії, які підтримували купців 
тимчасовим притулком, харчуван-
ням, охороною, а за необхідності й 
грошима. Всі чотири торгові шля-
хи починалися в Європі й закінчу-
валися в Китаї, але один пролягав 
заходом крізь Єгипет, другий — 
через Ливан, а третій проходив 
суходолом землями слов'ян і Хо-
зарського каганату, заходячи до 
Індії та Китаю з півночі.

Раданіти вели торгівлю, перш 
за все, товарами, які коштували 
дорого при відносно невеликому 
об'ємі: спеції, парфуми, ювелірні 
прикраси, шовк, хутро та зброя. 
Коштовності, шаблі з дамаської 
сталі, іспанські коні арабської кро-
ві, російські хутра, індійські пахощі, 
перські килими, китайський шовк 
— все це можна було досить швидко діста-
ти за посередництвом будь-якого єврея. На 
жаль, до цих товарів належали також і раби.

Єврейська торгівля відрізнялася від усіх 
інших етнічною спорідненістю: ніхто чужий 
не входив до їхньої купецької гільдії, що по-
легшувало налагодження та підтримку тор-
говельних зв'язків, які існували між різними 
регіонами світу. Після вавилонського по-
лону вони навмисне розселялися в самих 
різних місцях і країнах з метою створення 
унітарної торгової мережі.

Міжнародна торгівля стала процвітати 
в Ізраїлі ще за Соломона, який першим зро-
зумів перевагу географічного положення 
своєї країни, що лежить на шляху між Єгип-
том і східними країнами. Цей цар налагодив 
морські торгові шляхи, що зв'язували Яффу 
(Йоппію) і Кесарію з усіма країнами узбе-

режжя Середземного моря, а Ецион-Гавер 
— з Офіром (ймовірно, Південний Ємен), 
звідки до Ізраїлю доставлялися коштовно-
сті, слонова кістка, червоне дерево та коні з 
колісницями (1 Цар., 9:26-28; 10:11-29).

Під час археологічних розкопок вави-
лонського міста Ніппура були виявлені ру-
їни великого торгового дому часів перших 
перських царів. Написи, що зберегли імена 
його власників, вказують на те, що це були 
євреї. Таким чином, народ хліборобів і ско-
тарів поступово перетворився на торговців 
і банкірів, хоча необхідно зауважити, що це 
стосується не всієї нації, а лише його замож-
ної верхівки.

Разом із торгівлею завжди практикува-
лося лихварство*. Оскільки християнська 
Європа в середні віки відкидала позику під 
відсоток, однак, як виняток, цією справою 
дозволялося займатись іудеям. У кожного 
європейського феодала був свій єврей-фі-
нансист, якому за відповідну плату нада-
валося виняткове право надання грошей 
під процент. Пізніше духовенство Церкви 

усвідомило наслідки й змінило підхід до 
цієї практики. Але на той час купецтво вже 
встигло закріпити за собою монопольне 
становище в галузі міжнародних фінансів.

Однак Писання закликає віруючих лю-
дей ухилятися від використання 
кредитної системи, оскільки такий 
стан речей призводить до злид-
нів. «Багатий панує над бідними, 
а боржник — раб позичальника» 
(Книга приповістей, 22:7). З цієї ж 
причини Старий Завіт забороняв 
лихварство стосовно одновірців 
(Левит, 25:35-37; Повторення зако-
ну, 23:19).

У будь-якому випадку матері-
альне збагачення мало свої умо-
ви. «І стане набуток його та при-
буток його із торгівлі Господеві 
присвяченим. Не буде збиратися 
він і не буде ховатись, бо набуток 
його буде тим, хто сидітиме пе-
ред обличчям Господнім, щоб їсти 
досита та мати розкішну одежу» 
(Ісаї, 23:18). Багатство, отримане від 

Бога, не повинно було накопичуватися в ко-
морах, а служити живим людям, у християн-
ському розумінні — всім народам.

Завдяки круговій поруці й лихварству 
торговці багатіли більше за інших, причому 
часто шляхом монопольного завищення 
цін. Апостол Яків, осуджуючи збагачення, 
мав на увазі саме торгівлю. «Ану тепер ви, 
що говорите: «Сьогодні чи взавтра ми пі-
дем у те чи те місто, і там рік проживемо, 
та будемо торгувати й заробляти», ви, 
що не відаєте, що трапиться взавтра, — 
яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку 
з'являється, а потім зникає! Замість того, 
щоб вам говорити: «Як схоче Господь та 
будемо живі, то зробимо це або те». А те-
пер ви хвалитеся в своїх гордощах, — лиха 
всяка подібна хвальба! Отож, хто знає, як 
чинити добро, та не чинить, — той має 

гріх!» (Якова, 4:13-16).
Прихильність до накопичення багатства 

не раз засуджував і Ісус, вважаючи «мамо-
ну» богом ласих на легке збагачення тор-
гівців, а їх самих такими ж грішниками, як і 
митарів (див. Лк., 16:13-14; пор. Мат., 13:22; 
Мк., 10:24; Лк., 20:47).

Слід зазначити, що в Біблії нечесна тор-
гівля прирівнюється до розпусти. Так, про-
рок Ісая каже про Тир: «І буде, як сімдесят 
літ покінчиться, згадає про Тира Господь, і 
знову він братиме плату за блудодійство, 
і чинитиме блуд з усіма царствами світу 
на поверхні землі» (Іс., 23:17). За художнім 
засобом «паралелізм», вираз «отримувати 
прибуток» рівнозначний за змістом слову 
«блудодіяти». І вже в Новому Завіті ми зу-
стрічаємо згадку про те, що: «…зажерли-
вість... вона ідолослуження» (Кол., 3:5).

Показово, що в книзі Об’явлення вису-
вається звинувачення в торгівлі «Вавилон-
ській блудниці», причому навіть людьми: «І 
земні купці будуть плакати та голосити 
за ним, бо ніхто не купує вже їхнього ван-
тажу, — вантажу золота, і срібла, і камін-
ня дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, 
і шовку, і кармазину, і всякого дерева запаш-
ного, і всякого посуду з слонової кости, і 
всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мі-
дяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і 
шафрану, і пахощів, і мирри, і ливану, і вина, 
і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і 
вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських» 
(Об'явл., 18: 11-13).

Але що означає купівля «і рабів, і душ 
людських»? У ті часи було багато рабів, а що 
вбачалося під «душами»? Ісус учив: «Чи ж не 
більше від їжі життя, а від одягу тіло?» (Мт. 
6:25). Або: «Яка ж користь людині, що здобу-
де ввесь світ, але занапастить чи згубить 
себе?» (Лк., 9:25).

Купівля душі — це вже торг із своїм сум-
лінням, вести який може дозволити тільки 
сама ця людина. Отже, любий читачу, запи-
тай сам себе: «Чи не продався я чомусь, або 
комусь, хто цього не вартий?» Нікому і нічо-
му не дозволяй «продавати свою душу». Хай 
збереже від цього Бог! Ми повинні обирати 
предмет нашої посвяти лише добровільно, 
виходячи з вимог власного сумління.

*Лихварство — це надання грошей у 
борг з умовою сплати відсотків при пога-
шенні боргу.

Геннадій Гололоб

Дещо про торгівлю в історії та Біблії
Коли і де на землі з’явилась торгівля? Мабуть, на початку людства все й почалось. А от першу 

в історії постійну торгову мережу, що простягалася від Іспанії до Китаю, створили ще в античні 
часи раданіти — мандрівні єврейські купці. Саме їм Європа зобов'язана знайомством із такими ви-
находами Сходу, як арабські цифри та китайській папір. Походить слово «торгівля», ймовірно, з 

перської мови, та означає — «ті, що знають дорогу».

З латинської «реклама» 
— reclamare — пере-
кладається як «гукати 

раз-у-раз, знову викликати, пов-
торно вигукувати». Тобто будь-
яким способом привернути ува-
гу для отримання вигоди. 

Бездумно сприймаючи ре-
кламні пропозиції, ми рідко 
замислюємося про її справжню 
суть — для чого і що собою яв-
ляє?

Вона, як відомо, — рушій 
торгівлі. Допомагає дізнатися 
про нові послуги й товари, зорі-
єнтуватися в сфері виробництва і 
споживання. Та реклама не лише 
інформує. Вона здатна формувати 
й змінювати світогляд і поведінку 
людей. Саме тому науковці нині так 
ретельно вивчають цей факт. Одні — щоб 
захистити людину від негативного впливу, 
інші навпаки — навчитися якомога краще 
впливати і керувати. 

На перший погляд, усе законно, проте 
реклама не буде ефективною, якщо обійде 
психологію людини. Адже головне завдан-
ня — зробити так, щоб споживач сприймав 
інформацію як своє особисте бачення. А 
маніпуляція — це вид психологічного впли-

ву, який веде до прихованого порушення в 
людини намірів, що не збігаються з її існую-
чими бажаннями.

Фахівці з психології твердять, що лише 
3% діяльності людини контролює свідо-
мість, а решту 97% — підсвідомість, тому 
нескладно зрозуміти причини ефективнос-
ті таких засобів маніпуляції.

Коли людина свідомо роздумує про по-
дії, новини чи факти, це означає, що вони 

були отримані зоровим чи 
слуховим шляхом. Проте 
існує інша можливість пе-
редачі символів — нижче 
межі нормального сприй-
няття, яка діє на підсвідо-
мість — їх отримання не 
відчувається сприйня-
тим. Такого роду вставки 
поміщаються для того, щоб 
маніпулювати поведінкою 
споживача. Досліди з під-
свідомого стимулювання в 
лабораторних умовах по-
казали, що дійсно як наслі-

док виникають реакції типу 
«подобається — не подоба-
ється».

Секрет дії реклами кри-
ється у використанні най-

делікатніших особливостей людської 
психології. 

Рекламне навіювання поділяється на 
умисне і неумисне, пряме і опосередкова-
не. Зміст опосередкованого впливу наяв-
ний у замаскованому вигляді. Саме таким 
навіюванням є прихована реклама, яка по-
дається в загальному інформаційному по-
тоці, начебто не виділяючись.

Головні негативні фактори цього впливу 

полягають у тому, що реклама формує сте-
реотипне мислення, а відтак нав’язує готові 
моделі й стандарти життя. Вона навіює дум-
ку, що коли купити ту чи іншу річ, то можна 
стати щасливішою, привабливішою, успіш-
нішою людиною, це сприятиме підвищен-
ню статусу. Люди, на жаль, оцінюють себе 
та інших залежно від того, чим вони володі-
ють, а не за особистими якостями. 

Так формується система цінностей, орі-
єнтована виключно на споживання. Але 
неможливо купити все, особливо з огляду 
на матеріальний стан переважної більшості.

На це існує дві точки зору. Прихильни-
ки гуманістичної психології вважають ма-
ніпулювання порушенням прав людини 
на вільне самовираження й волевиявлен-
ня. Натомість деякі науковці відстоюють 
помірковану позицію й маніпулятивні 
технології визнають як необхідні з метою 
підвищення ефективності впливу реклам-
них повідомлень на підсвідомість та пове-
дінку споживачів.

Серед технологій впливу на підсвідо-
мість можна виділити два основні напрям-
ки: нейролінгвістичне програмування 
(НЛП) та еріксоніанський гіпноз. 

Винахідниками НЛП вважаються амери-
канські психіатри Бендлер і Гріндер.

(Початок, закінчення на ст. 8)

Біг-борди, сіті-лайти, маршрутні таксі, вагони 
метро, шпальти газет, радіо- та телеефір і, 
звичайно ж, Інтернет. Усі вони мають одну спільну 

рису, що є могутнім засобом впливу — рекламу.

Всюдисуща              
реклама
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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;

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(098) 229-10-88, 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

Дещо про 
болюче

ДІАЛОГ ЗІ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ (Закінчення, початок на ст.7)
Вчені дійшли висновку, що вплив 

здійснюють не лише слова, а й звуки, 
запахи та образи. Фахівці з НЛП твер-
дять, що мозок людини — потужний 
біокомп’ютер, який виконує закладену 
в нього програму. Інформація, яку от-
римує індивід, сприймається на двох 
рівнях — свідомому і підсвідомому, при-
чому це сприйняття різне і часто навіть 
протилежне, адже кожне слово несе 
не тільки змістовне навантаження, але 
й викликає в людини певну емоційну 
реакцію, що, в свою чергу, спричиняє 
фізичні дії. Таким чином, використову-
ючи певні ретельно підібрані слова, 
можна програмувати людину на від-
повідну поведінку. Фундаментальною 
перевагою нейролінгвістичного програ-
мування є те, що людині не нав’язують 
тієї чи іншої думки, а лише створюють ін-
формаційний контекст, за якого людина 
сама неминуче до цієї думки приходить.

Еріксоніанський (прихований) гіпноз. 
Відрізняється від НЛП і за методологією, 
і за ефектом. Методика полягає у наступ-
ному. За допомогою спеціальних прийо-
мів на деякий час можна приспати сві-
домість людини, а підсвідомість зробити 
відкритою для інструкцій. Одна з базо-
вих тез еріксоніанського гіпнозу — лю-
дина входить у транс, коли глибоко зо-
середжується на чомусь, і відключається 
від дійсності. Та насправді підсвідомість 
чітко фіксує все, що відбувається.

Людину можна ввести в цей стан 
штучно — за допомогою цілого ряду 
прийомів, суть яких у перевантажен-
ні інформаційних каналів: зорового, 
слухового чи чуттєвого. Чим більше 

каналів інформації знаходяться під 
впливом, тим легше піддається наві-
юванню людина.

Однією з найефективніших методик 
наведення трансу є використання рит-
мічної музики та мигаючого світла. 
Накладений на ритм текст транслюється 
безпосередньо у підсвідомість.

Нині законодавством багатьох кра-
їн, також і України, заборонене ви-
користання рекламних засобів і тех-
нологій, які безпосередньо діють на 
підсвідомість споживача. Та, незважаю-
чи на це, в усьому світі методи психоло-
гічного впливу стали часто застосовува-
тись у відстоюванні власних інтересів. І 
як завжди на передньому плані тут — 
реклама.

Ісус Христос сказав: «Стережіться, 
щоб вас хто не звів». Тому сьогодні у вирі 
подій, які відбуваються навколо, варто 
задуматись, чи не стоїмо ми під пиль-
ним прицілом чиєїсь маніпуляції? І якщо 
так, то що робити? Де знайти захист від 
навіювань засобів масової інформації та 
рекламних шпальт?

Спаситель дав відповідь і на це пи-
тання: «Як у слові Моїм позостанетеся… 
пізнаєте правду, — а правда вас вільни-
ми зробить!» (Івана, 8:31-32) Якщо наша 
свідомість і підсвідомість буде наповне-
на правдою, що відкрита в особі Ісуса 
Христа, то ніяка маніпуляція не зможе 
полонити і повести туди, куди непотріб-
но. Господь обіцяє свободу від усього, 
що прагне нами оволодіти.

Ця істина ясно відкрита в Євангелії. 
Тому варто з нею ознайомитися. 

Богдан Михалюк

Запитання: Чи є ДУША у людини? Чим 
це можна підтвердити? І чому за неї 
так необхідно було дорого платити 
Сину Божому?

Відповідь: А хіба є в людини розум, 
совість, честь?.. Як ЦЕ можна підтвердити?.. 
Помиляються ті, хто хоче душу побачити, 
або, принаймні, доторкнутися до неї. Існу-
ють речі, стосовно яких зробити цього не-
можливо. Душа не має матеріальної осно-
ви, і її не побачиш візуально. Як не побачиш 
напруги, яка дає світло, або любові, що збе-
рігає сім’ю. Однак душа існує, і до того ж, як 
свідчить Біблія, є безсмертною. Це і є відпо-
віддю на запитання, чому за неї так дорого 
прийшлося заплатити. Ціна її майбутнього 
надзвичайно велика. Або перебування з 
Ісусом Христом у Його Царстві, або спіль-
ність з дияволом у його вічній пекельній 
темниці. За це і пройшла, свого часу, епо-
хальна битва під назвою «Голгофські муки».

Тільки безгрішний Син Божий міг взяти 
на себе гріх усіх нас. І що дуже важливо, 
мав це зробити добровільно, з повною 
свідомістю і без права на якісь пільгові 
знижки в питаннях страждань і людського 
болю. І Він це зробив, що стало перед ли-
цем Божим і та всього Всесвіту своєрідним 
викупом, або дорогою платою за людей…

У кожному рядку та 
кожному стовпчику 

мають бути різні плоди. 
Розклади все правильно.

1) Кого австралійці називають 
морською осою? 

2) Назва якого германського пле-
мені дала ім'я європейської країні? 

3) Чому в дикій природі білі вед-
меді не їдять пінгвінів?

4) Йшли два батька і два сина, 
знайшли три апельсина. Стали діли-
ти — всім по одному дісталося. Як це 
могло бути? 

5) Маленький, сіренький, на сло-
на схожий. Хто це? 

6) Коли сіть може витягнути воду? 
7) Що належить вам, однак інші 

ним користуються частіше, ніж ви? 

Перевір свої 
знання

Знайдіть 10 відмінностей


