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

ДВА БЕРЕГИ

Батьку мій... 
Якщо ви колись візьмете до рук 

Євангеліє і почнете читати його по-
слідовно й уважно, то ніяк не оминете 
чудового і знаменного тексту. Його 
слова відомі людям різного віку, стану 
і національностей. Колись їх...

Ст. 2

Коронавірус: 
випадковість?

Нинішня епідемія характеризуєть-
ся бурхливим розвитком. Інформація 
довго замовчувалася, був пресинг на 
лікарів. А коли ситуація вийшла з-під 
контролю — довелось повідомити...

Ст. 3

Катастрофа на острові 
Мартініка

Білі витончені будинки, чудові гро-
мадські будівлі ефектно виглядали на 
тлі зелених лісів, котрі оточували мі-
сто. І про те, що тут може прокинутися 
вулкан Монтань-Пеле, ніхто навіть…

Ст. 7

Все могло бути по-
іншому...

Перше, що спіймав боковим зором, 
коли опинився на площадці магазину 
— по дорозі, метрів за 30-40, наближа-
лися декілька завантажених самоски-
дів, а мій автомобіль... почав... 

Ст. 5

Що виберемо: милість Божу чи суд Його?
З тих пір центральною темою-пи-

танням для всіх залишається 
спасіння душі, на що більшість 

навіть не реагує, думаючи, що все якось 
владнається само собою. Але наше життя 
подібне до відвідування великого супер-
маркету — бери що хочеш, тільки май на 
увазі, що на виході тебе чекає каса!

Багато разів та багатьма методами 
Всемогутній Бог давав людям розуміти, 
що живуть неправильно і їхні гріхи — 
дуже тяжкі. У книзі Біблії описується 
випадок, коли два міста були стерті з 
лиця землі вогнем і сіркою. Причиною 
всьому — беззаконня, що змусили Бога 
покарати жителів Содому і Гоморри. У 
наші дні ми теж спостерігаємо подібні 
попередження, як індивідуального, так 

і загальнолюдського характеру. Але Він 
знову і знову дає зрозуміти, що любить 

нас і не бажає загибелі.
Однак у бесідах з людьми часто помі-

чається схильність, виправдовуючись, 
порівнювати ступінь своєї гріховності 
з іншими, навіть серед віруючих, заспо-
коюючи себе тим, що «нікого не вбив і 
нічого не вкрав». Христос каже, що таке 
мірило хибне. Проте суди Божі — це по-
передження іншим. «Того часу прийшли 

були дехто, та й розповіли Йому про га-
лілеян, що їхню кров Пилат змішав був 
із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у 
відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілея-
ни, що так постраждали, грішніші були 
від усіх галілеян? Ні, кажу вам; та коли 
не покаєтеся, то загинете всі так! 
Або ті вісімнадцять, що башта на них 
завалилась була в Сілоамі й побила їх, чи 
думаєте, що ті винні були більш за всіх, 
що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам; 

та коли не покаєтеся, то загинете всі 
так!» (Лк. 13:1-5) 

У Біблії сказано: «Господь не барить-
ся з виконанням обітниці, як дехто вва-
жає це забарністю, але довготерпить 
нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, 
а щоб усі прийшли до покаяння» (2Пе-
тра 3:9). І для порятунку не треба нічо-
го платити чи віддавати. Адже Христос 
це вже зробив за нас і пропонує спа-
сіння як Божий дар. Владико-Бог кли-
че і чекає, Він довготерпеливий і тому 
буде терпіти довго… але не вічно. Нам 
потрібно цьому повірити і в покорі при-
йняти, або… засумніватися і відкинути 
прощення. Що виберемо: амністію чи 
покарання? Милість Божу чи суд Його?

Редакція газети «ДВА БЕРЕГИ»

Близько 6000 років тому у всесвіті за мудрістю Всемогутнього 
з'явилася наша прекрасна планета. Бог створив людину, яку 
поселив на ній, подарувавши щасливе і прекрасне життя. Все 
було як не можна краще, поки все не зіпсувала сама людина. Через 
вчинений нею гріх непослуху Творцю довелося вигнати з раю двох 

перших поселенців.



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

1. Актуальність суду
Мабуть, ви часто чули або й самі прого-

лошували стосовно своїх кривдників: «Го-
сподь йому (їм) суддя». За цими словами 
стоїть глибоке усвідомлення виключної 
ролі Бога звершувати справедливий і ви-
рішальний суд. Адже останнє слово завж-
ди за Ним.

Біблія описує Бога як Того, Хто має пов-
ноцінне право втручатися в планомірний 
хід життя Свого земного творіння: «…бо 
коли на землі Твої суди, то мешканці світу 
навчаються правди!» (Ісаї, 26:9), а також 
виступити прокурором грішнику, який не 
розкаявся: «…людям призначено вмерти 
один раз, потім же суд» (Євреїв, 9:27). Але в 
обох випадках земного і небесного виро-
ку можлива амністія за обов’язкової умо-
ви — щирого покаяння, переосмислення 
та рішучого залишення колишнього спо-
собу життя.

Ісус Христос не примушує людину змі-
нюватися силою, але наполегливо працює 
з її свідомістю через Своє Слово — Біблію. 
Він незримо присутній в житті нашому, 
втручаючись у події або утримуючись від 
них. З цього приводу справедливо сказав 
відомий англійський письменник і публі-
цист Клайв Льюїс: «Є дві категорії людей: 
ті, які говорять Богові: «Нехай буде воля 
Твоя!», і такі, яким говорить Господь: «Не-
хай буде воля твоя!».

Як у гріхопадінні, так і в спасінні Бог 
суверенно шанує вільний вибір людини. 
Але, повертаючись до теми суду, хочеться 
зазначити, що Він по Своїй великій милості 
часто відстрочує, відкладає справедливу 
кару. І робить це виключно через глибоку 
любов до людини. 

2. Суд над ханаанськими 
племенами. 

Бог дав обітницю Аврааму, засвідчену 
в Старому Заповіті, що його нащадки бу-
дуть у Єгипті 400 років, а потім вийдуть та 
оселяться в Ханаанській землі. В ті часи 
цю територію населяли амореяни. Через 
збільшення протягом століть міри їхніх 
беззаконь Господь звістив Аврааму суд 
над ними. Насправді цей язичницький 
народ все більше і більше занурювався 
в аморальні гріхи та був затятим ідоля-
нином: «…він чинив дуже гидке, ідучи за 
ідолами, усе так, як робили амореяни…» 
(1 Царів, 21:26). Але ізраїльський народ 
пробув у Єгипті не 400, а 430 років: «А 
перебування Ізраїлевих синів, що сиділи в 
Єгипті, — чотириста років і тридцять 
років» (Вихід, 12:40).

Виникає запитання: чому Бог збільшив 
час полону євреїв на 30 років? Відповідь 
очевидна — відстрочка суду над цими 
племенами. Для чого? Бог, мабуть, мірку-
вав так: «Можливо, ще покаються? Або 
схаменуться?» Господь як тоді, так і сьогод-
ні не хоче смерті грішника. Бажає, щоб той 
навернувся від своєї хибної дороги та жив.

3. Суд над юдеями у 70 р. 
після Р.Х.

Коли євреї розіп’яли Христа, то народ 
зухвало заявив: «На нас Його кров і на на-
ших дітей!» (Матвія, 27:25). Небесний 
Отець у відповідь за кров Свого Улюбле-
ного Сина міг би одразу ж стягнути зі своїх 
ворогів. Бо закон Мойсея в таких випадках 
говорив: «Око за око і зуб за зуб». 

Але дні помсти юдеям настали з за-
тримкою приблизно в 40 років, коли Єру-
салим був оточений військом римського 
полководця Тита. Для нерозкаяних євреїв 
тоді настала «велика біда у країні та гнів на 
народ». Вони повинні були випити чашу 
Божого гніву та отримати заслужену по-

мсту за своє жорстокосердя. 
Відомий історик Йосип Флавій у книзі 

«Юдейська війна» так описує штурм Єру-
салиму римлянами у 70 році після Р.Х.:

«…дахи були вкриті виснаженими жін-
ками та дітьми, а вулиці — мертвими 
старими. Хлопчики та юнаки, які були 
хворобливо роздуті, блукали як примари 
площами міста та падали там, де їх наз-
доганяла голодна смерть» (5 книга, 12 роз-
діл, параграф 3);

«…незліченні трупи, що були звалені 
купами в самому місті, являли страшне 
видовище та розповсюджували сморід…» 
(6 книга, 1 розділ, параграф 1); 

«…Величезні натовпи громадян, безси-
лі та беззбройні, були перебиті всюди, де їх 
наздоганяли вороги. Навколо жертівника 
громадилися купи мерців, а сходинками 
його лилися потоки крові та котилися 
тіла вбитих» (6 книга, 4 розділ, пункт 6.) 

Все це дійсно жахливо! Але Бог з 33-го 
по 70-й рік мовчав. Ця пауза могла бути 
зумовлена наступними міркуваннями: 
«Мого Сина розіп’яли… Але це зробили 
вожді народу, які підбурили натовп. За 
що ж карати простий люд? Дам їм шанс 
переосмислити свій ганебний вчинок та 
увірувати у Благу Звістку, яка звіщається 
апостолами».

37 років лунав заклик через христи-
ян-глашатаїв, але серце юдеїв кам’яніло 
все більше і більше. А потім… настав суд. 

Кінцевий і безповоротний. 

4. Резюме
 ■  Якщо ви, прочитавши цю статтю, 

подумали: «Мене немає за що судити, я 
не такий поганий», — то Біблія в такому 
випадку говорить: «…нерозумно самі себе 
міряють собою, і рівняють з собою себе» 
(2-е Кор., 10:12). 

Виберіть собі об’єктивне дзеркало! 
 ■  Якщо у вашому житті ще не видно 

суду Божого за вчинки — це не означає, 
що його не буде зовсім. «Що скоро не чи-
ниться присуд за вчинок лихий, тому сер-
це людських синів повне ними, щоб чинити 
лихе» (Еклезіяста, 8:11). Можливо, суд від-
строчений через Боже милосердя.

Не зловживайте Божим довготер-
пінням!

 ■  Якщо ви відчуваєте себе винним 
перед Богом — скористайтеся милости-
вим запрошенням Ісуса Христа уникну-
ти засудження: «Хто слухає слова Мого, і 
вірує в Того, Хто послав Мене, — життя 
вічне той має, і на суд не приходить, але 
перейшов він від смерті в життя» (Іва-
на, 5:24).

Впевнений, ви про це ніколи не пожал-
куєте!

Максим Корчак

Відстрочене покарання

«Ніхто не знає, що чекає там...», 
«Звідти ніхто не повернувся…» — ві-
домі вислови, чи не так? І все ж пер-
спектива майбутніх Божих судів ре-
ально бентежить не лише тих, хто 
тією чи іншою мірою вірує в Бога, а й 
скептиків і навіть атеїстів. Ось чому 
люди з тривогою очікують закінчен-
ня життєвої дороги: «А що, як рап-
том потраплю на Божий суд?» Десь у 
підсвідомості закладене оте знання, 
що колись доведеться давати від-
повідь перед Всевишнім за прожите 

життя.

—В а м  не страшно поми-
рати? — запитав лікар 
безнадійного хворого.

— Не смерті я боюся, а того, що піс-
ля… — відверто прошепотів пацієнт.

«І як людям призначено вмерти 
один раз, потім же суд» (Послання до 
євреїв, 9:27). «…Бог …буде судити та-
ємні речі людей через Ісуса Христа» (До 
римлян, 2:16).

Страх перед майбутньою відпові-
дальністю стримує людей від злих учин-
ків. Багато тих, хто був байдужим до віри, 
хочуть перед переходом у потойбічний 
світ сповідатись. Споконвіків заможні 
люди заповідали значні суми, коштовно-
сті, скарби, маєтки на храми, на добро-
чинство в надії уникнути суду, чи при-
наймні пом’якшити свою долю в вічності.

Існує поширена думка, що Божі суди 
— це як шальки терезів. Де спасіння по-
трібно заслужити: «якщо мої учинки до-
брі — буду в раю, а переважатимуть злі 
— горітиму в пеклі». Однак відомо, що 
немає такої людини, яка б не згрішила. 
«Бо заплата за гріх — смерть, а дар Бо-
жий — вічне життя в Христі Ісусі…» (До 
римлян, 6:23).

Слово Боже, Святе Письмо — це 
дзеркало, котре неупереджено свідчить, 
хто ми є. Ісус Христос неодноразово за-
суджував поверхневу святість фарисе-
їв, називав їх лицемірами, котрі бачили 
«тріску» в очах інших і не помічали «ко-
лоди» у власних.

(Початок, закінчення на ст. 3)

Чи можливо 
уникнути 

Божого суду?

К олись їх виголосив Ісус Хри-
стос у відповідь на прохання 
учнів навчити правильним сто-

сункам із Богом. Тоді вперше прозвучала 
молитва, що починається дивовижними 
словами: «Отче наш...»

Христос не випадково вибрав це сло-
восполучення. Адже Він міг вимовити: «То-
варишу наш». Або: «Сусіде наш». На крайній 
випадок — «Великий Володарю». Але чо-
мусь Він вчить звертатися: «БАТЬКО».

Вся суть в тому, що метою Його пропо-
відей було розкриття реальної суті неви-
димого Бога. Адже людство перебувало в 
постійному пошуку, намагаючись дізнати-
ся: хто такий Творець? І вирішення цього 
питання, на жаль, часто бувало невдалим. А 
від спотвореного поняття про Отця страж-
дає перш за все сама людина.

Під час життя Ісуса Христа Його співві-
тчизники якраз і опинилися в полоні таких 
хибних висновків про Бога. Релігійна еліта 
єврейського народу — фарисеї — помил-
ково насаджували в свідомості народу 
образ жорстокого, дріб’язкового і вимог-
ливого Бога-царя, Якого цікавить тільки 
знання обрядів, правил, пунктів та їх ре-
тельне виконання.

Такий придуманий «бог» скидався на 
бездушного прискіпливого канцелярсько-
го начальника. Зрозуміло, що таке сприй-

няття не приводило людину до близьких, 
теплих та дружніх відносин. До такого 
«бога» можна було йти тільки зі звітами та 
доповідями. Або з подарунками.

Ось тому сталася трагедія: чоловік 
втратив найдорожче — спілкування з 
живим, справжнім благим Творцем. Люди 
йшли до Бога, тільки щоб відзвітувати про 
успішне або неуспішне виконання ре-
лігійних інструкцій і... сплатити штрафи. 
Вони приходили до Отця, але не зустрі-
чалися з Ним. Між ними був порушений 
основний принцип взаємовідносин, який 
зазначений в Євангелії: «Вірний Бог, що 
ви через Нього покликані до спільноти 
Сина Його Ісуса Христа, Господа нашо-
го» (1-е Кор., 1: 9).

Народу, що заблукав у питаннях віри, 
потрібно було вказати на помилку. Ось 
чому Ісус Христос починає знамениту мо-
литву словами: «Отче наш...». Там навіть 
оригінальною мовою Євангелія використо-
вується слово, близьке до нашого «Тату».

 Сьогодні небезпека викривленого 
поняття про Бога так само актуальна, як 
і за часів Ісуса. Хтось сприймає Господа 
як соціального працівника, вимагаючи 
налагодження своїх фінансових і майно-
вих питань. А потім бачить жорстоким і 
бездушним тираном, позбавляючи Його 
законного батьківського права зупиняти і 

карати за злі вчинки Своїх дітей.
Та й взагалі, якщо затриматися на цій 

частині питання, через власні гріхи ми 
страждаємо набагато більше, ніж через 
щось інше. Але наша помилкова природна 
схильність перекладати свою провину на 
сторонніх нерідко намагається посадити 
навіть Бога на лаву підсудних. Забуваю-
чи про те, що це людина вирубує ліси або 
створює в лабораторіях зброю масово-
го знищення! Проте простягає вказівний 
перст судді в сторону Бога і отупіло повто-
рює: «Це Ти! Ти! Ти!»

 Думаю, читачеві є над чим поміркувати. 
Тому що в Новому Завіті знаходжу ось такі, 
сказані Богом, слова: «...Скільки разів Я хо-
тів зібрати дітей твоїх, як та квочка 
збирає під крила курчаток своїх, - та ви 
не захотіли!» (Мт., 23:37).

Ісус намагався відкрити людству Бога 
як люблячого й істинного Батька. Ось 
тому відома притча про блудного сина, 
який повернувся до батька, і донині хви-
лює уми як великих мислителів, так і про-
стих смертних.

Чимало творчих особистостей були на-
тхнені цією притчею: знаменита картина 
Рембрандта, кантата французького компо-
зитора Клода Дебюссі, балет Прокоф'єва 
«Блудний син»… У всіх цих творах є дуже 
зворушливий кульмінаційний момент — 
Бог, в образі люблячого батька, простягнув-
ши обійми, біжить назустріч обірваному, 
брудному юнакові...

 Якщо ви колись візьмете до рук Єванге-
ліє і почнете читати його послідовно, а го-
ловне уважно, то обов'язково зустрінетеся 
з Богом, вашим люблячим Батьком.

Павло Кригін

Батьку мій...
Якщо ви колись візьмете до рук Євангеліє і почнете читати його послідовно 

й уважно, то ніяк не оминете чудового і знаменного тексту. Його слова відомі 
людям різного віку, стану і національностей.



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

Р озглянемо лише один. Біблія 
свідчить, що Господь гидує 
тими людьми, які приносили 

в жертву своїм богам власних дітей. Його 
гнів найсильніше розповсюджувався на 
такі народи. 

Історична ілюстрація. Східне узбереж-
жя Середземного моря було заселене ві-
дразу після потопу нащадками Ноєвого 
сина на ім’я Хам. З часом вони все більше 
віддалялися від Бога і зробились ідолопо-
клонниками, і деякі форми їхньої релігії 
були надто жахливими. Наприклад, спа-
лювання живцем власних дітей на догоду 
лжебогам. Господь, дивлячись на це, був 
дуже обурений.

На жаль, з часом ці страшні обряди 
стали робити навіть ізраїльтяни. Господь 
зупиняв їх через пророка Єремію такими 
словами: «І побудували ті жертовні пагір-
ки Тофета, що в долині Бен-Гіннома, щоб 
палити синів своїх та дочок своїх на огні, 
чого Я не наказував, і що на серце Мені не 
приходило» (Єр. 7:31).

Що ж керувало цими людьми? Як на-
важились на такий страшний злочин? 
Невже могли спокійно дивитися на тяжкі 
страждання своїх дітей, яких власноруч 
віддавали на спалення? Чи існує більш 

тяжкий злочин — зрадити того, хто пов-
ністю беззахисний і довірився тобі? Люд-
ський розум відмовляється сприймати 
таку реальність. Я думаю, що наші з вами 
почуття вкрай обурені і їх нелегко висло-
вити до кінця. Навіть сама думка про таке 
викликає страждання!

І заради чого батьки робили це? Від-
повідь банальна: щоб жити добре, краще. 
А саме — мати більший урожай, смачні-
ше їсти, солодше пити і подібне до цьо-
го… В підсумку можна визначити, що 
батьки загиблих дітей керувалися вкрай 
розбещеним, фактично демонічним его-
їзмом, який затьмарював розум і остаточ-
но витісняв із серця все святе. Тож на мою 
думку, дорогий читачу, ці стародавні по-
ганські практики є однозначно неприй-
нятними. Тим більше, що з точки зору су-
часності такі дії є тяжким кримінальним 

злочином. 
Заради чого ми зробили цей історич-

ний екскурс? Аби наведеним матеріалом 
досягти сердець тих, хто стоїть перед ви-
бором: зберегти життя власній дитині чи 
вбити її? Таким злочином у Божих очах є 
аборт. Сучасні люди добре поінформо-
вані, що він не є видаленням такого собі 
ембріону. Цей термін навмисно вигада-
ний, щоб вводити в оману майбутніх ма-
терів. Погодьтесь, що по-різному вигля-
дає: вбити власну дитину або видалити 
якийсь незрозумілий ембріон. 

Яка ж мотивація цього сучасного зло-
чину? З якої причини роблять аборти су-
часні матері? Відповідь ясна: щоб ця ди-
тина не заважала. Мотивація та сама, що 
в стародавніх язичницьких культах. Наші 
сучасники позбавляються своїх кровних 
заради того, щоб добре пожити. Дитина 

— це ж турботи, переживання, щоден-
не фізичне та емоційне навантаження…

Проте існує духовна закономірність: 
коли людина свідомо повторює тяжкі 
гріхи — її серце стає жорстоким, і майже 
неможливо пробудити у ньому сумлін-
ня. В такому стані вона легко зневажає 
голос Божий, який кличе до спасіння. І 
чим тоді розтопити крижане серце, яке 
має намір позбутися власної дитини? Це 
шлях до невідворотної загибелі і вічних 
страждань.

З точки зору святого Бога, загально-
людського досвіду і взагалі здорового 
глузду, народження дитяти є однією з 
найбільших радостей земного життя. Чи 
є щось прекрасніше за щасливу посмішку 
новонародженого?!

Я глибоко впевнений, що Бог допо-
магає батькам, які з радістю приймають 
кожну дитину! Свідчення Біблії таке: «На-
города від Господа — діти!» А яка ж кара 
тоді тим, хто перериває життя? Варто з 
цього приводу знову пригадати долю 
Хамових нащадків. І потурбуватися про 
те, щоб не потрапити до списку призна-
чених на винищення за свідоме жертво-
приношення своїх дітей.

Олександр Лиман

Жахлива мотивація
Людина має надзвичайно складну внутрішню організацію, яка 

виявляє себе через барвисту палітру почуттів, емоцій, рішень… Тому й 
різноманіття людських гріхів майже безкінечне. Але є провини, до яких 

Бог ставиться особливо суворо.

І не дивно: увага без 
перебільшення усього світу 
прикута до невідомого раніше 

мікробу, що несе смертельну загрозу 
людям. І хоча статистичні дані говорять про 
летальність близько 2 %, ніхто не хотів би 
наражатися на таку небезпеку, бо невідомо, 
в якій групі потім можна опинитися. 

Нинішня епідемія характеризується 
бурхливим розвитком. Інформація деякий 
час замовчувалася,  навіть був пресинг 
на лікарів. А коли ситуація вийшла з-під 
контролю — забили на сполох (подібно 
було з Чорнобилем). 

Першу звістку про спалах тяжкої 
пневмонії у людей, пов'язаних з діяльністю 
оптового ринку тварин і 
морепродуктів у м.Ухань, 
ВООЗ отримала 31 грудня 
2019 року. А вже за місяць 
кількість підтверджених 
випадків інфікування CO-
VID-19 сягнула 10 000, з них 
259 летальних. На 18 лютого 
2020 року, за офіційними 
даними, у світі зареєстровано 
73 332 підтверджених випадків 
нової інфекції, з них 1873 
летальних; крім КНР, хвороба 
зареєстрована на території 25 
країн (804 випадків). 

Проте для людей, 
знайомих з пророцтвами 
Ісуса щодо останніх часів, 
такі новини не є чимось 
надновим, неочікуваним, 
непередбачуваним. 

«І, як про війни та розрухи 
почуєте ви, — не лякайтесь, 
бо перш «статись належить 
тому». Але це не кінець ще». 
Тоді промовляв Він до них: 
«Повстане народ на народ, і 
царство на царство. І будуть 
землетруси великі та голод, 
та помір місцями, і страшні 

та великі ознаки на небі... І будуть ознаки 
на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей 
на землі, і збентеження від шуму моря та 
хвиль, коли люди будуть мертвіти від 
страху й чекання того, що йде на ввесь світ, 
бо сили небесні порушаться» (Євангеліє від 
Луки, 21:9-11, 25-26).

Христос наперед сказав, що належить 
цьому бути. А тому це не просто якісь там 
гени мутували, відбулися сліпі чи навмисні 
комбінування біоматеріалів — сталося 
те, що не могло не бути. Тим більше, що 

землетруси, пошесті, жахи, заворушення 
йдуть в одному переліку, а, на жаль, усе 
це в останні роки спостерігається дедалі 
частіше. 

Як тут не пригадати обітницю з відомого 
90-го псалму: «Хто живе під покровом 
Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього 
мешкає, той скаже до Господа: «Охороно 
моя та твердине моя, Боже мій», — я 
надіюсь на Нього! Бо Він тебе вирве з 
тенет птахолова, з моровиці згубної, Він 
пером Своїм вкриє тебе, і під крильми Його 

заховаєшся ти! Щит та лук — 
Його правда. Не будеш боятися 
страху нічного, ані стріли, що 
вдень пролітає, ані зарази, 
що в темряві ходить, ані 
моровиці, що нищить опівдні, 
— впаде тисяча з боку від тебе, 
і десять тисяч праворуч від 
тебе, до тебе ж не дійде! Тільки 
своїми очима подивишся, — і 
заплату безбожним побачиш, 
бо Господа, охорону мою, 
Всевишнього ти учинив за своє 
пристановище!»

Від новин останніх місяців 
стає страшно жити, їздити, літати, 
їсти і так далі.

Та й про це Ісус казав 
наперед: люди мертвітимуть, 
впадатимуть у безтяму, 
депресію від страху та 
очікування чогось поганого.

Але для віруючих ці події 
відкривають наближення 
Царства Божого. Тож 
Сам Христос сказав: «…
випростуйтесь і підійміть 
свої голови, — бо зближається 
ваше визволення» (Луки, 21:28).

Євгеній Аглічев

Коронавірус: випадковість?
Здається, в усьому світі не знайти людини, яка протягом останніх 

тижнів не почула б жодного разу незвичне для нас слово «коронавірус». 
Торік переважна більшість не здогадувалась про існування таких адмі-
ністративних одиниць Китаю як Ухань чи Хубей. А нині навіть дивне по-

значення «COVID-19» стало чимось звичним, зрозумілим, актуальним.

Довідка 1
На сьогодні відомо 40 видів ко-

ронавірусів, які можуть викликати 
захворювання у людей і тварин, ура-
жаючи переважно дихальний і шлун-
ково-кишковий тракти. При цьому 
тяжкість недуги може бути різною: від 
простого нежитю до тяжкого гострого 
респіраторного синдрому (ТГРС, SARS 
— атипова пневмонія з вираженою 
дихальною недостатністю). До 2020 
року найвідомішим з групи коронаві-
русів був SARS-КоВ, який спричинив 
спалах пневмонії у Китаї у 2002-03 рр., 
коли захворіли 8273 особи, померли 
775 (летальність склала 9,6 %).

(Закінчення, початок на ст. 2)
«Ми люди чесні» — переконували 

сини Якова, а свого єдинокровного Йо-
сипа продали в рабську неволю (книга 
Буття, 37 розділ).

Перед Богом дверей не зачинити. 
«Ти знаєш сидіння моє та вставання 

моє, думку мою розумієш здалека. Доро-
гу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі 
путі мої знаєш, — бо ще слова нема на 
моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все!... 
Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від 
Твого лиця?» (Псалом 138).

Для того і послав Отець Небесний 

Ісуса Христа, щоб Він узяв на себе гріх 
кожного і вмер за нас на хресті. За чию 
провину заплачено, того не притягують 
до відповідальності. Це не лише Біблійна, 
а й юридична практика.

Розбійник, що висів на хресті поруч 
з Ісусом на горі Голгофі, увійшов до раю 
не завдяки добрим учинкам, а тому, що 
щиро розкаявся і повірив, що Ісус страж-
дає і за його гріхи. 

В одній латиноамериканській краї-
ні прийшов до влади новий правитель. 
Якось він вирішив відвідати в’язницю і 
зустрітись з найбільш небезпечним зло-

чинцем, котрий чекав смертної кари. І 
ось він оголошує цьому смертнику ам-
ністію. 

— Я не потребую вашого милосердя 
до себе, — гордовито відповів злочи-
нець.

— В такому разі помрете не за злочин, 
а через свою впертість, — сказав прави-
тель і покинув камеру.

«Хм», — подумаєш ти. «Отак просто: 
помолився, повірив і маєш зарезерво-
ване місце на небі? Щось дуже просто!» 
Однак із лукавим Бог чинить лукаво. Гріх 
— це свідомий переступ відомого людині 

закону. 
Кілька років тому в м. Рівне сталась 

жахлива автомобільна аварія, загинули 
троє молодих хлопців. В одного з них 
у ноутбуці виявили запис: «Покаятись 
завжди встигнеш, а грішити — ні». Але 
покаятись він не встиг…

«Поправді, поправді кажу вам: Хто слу-
хає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав 
Мене, — життя вічне той має, і на суд не 
приходить, але перейшов він від смерті в 
життя» (Євангеліє від Івана, 5:24).

Вибір за тобою…
Олег Слонецький 

Довідка 2
1 жовтня 2019 року комуністичний Китай 

відсвяткував 70-річчя величезним парадом
Центральною подією святкувань став військовий парад у 

Пекіні, один із найбільш масштабних у сучасній історії. У ньому 
взяли участь 15 тисяч солдат; демонструвалась новітня китай-
ська військова техніка.

Перед початком з промовою виступив лідер КНР Сі Цзінь-
пін, який пообіцяв, що люди для китайської влади «на першому 
місці», а уряд «буде відповідати сподіванням народу і його праг-
ненню до кращого життя».

«Немає сили, яка могла б похитнути підвалини цієї нації. 
Ніяка сила не може перешкодити китайському народу ру-
хатися вперед», — заявив Сі Цзіньпін.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-49892142
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Н а  початку шістдесятих 
років минулого сторіччя 
в одній із лікарень на са-

мому видному місці вестибюлю по-
чепили плакат, на якому красувався 
список переможених на той час хво-
роб: черевний тиф, натуральна віс-
па, чума, поліомієліт, холера тощо. 
Кожна назва недуги була закрес-
лена. Художник намагався зробити 
цей «шедевр мистецтва» не тільки 
патріотичним, а ще й богоборчим. 
Тому на стінгазеті з одного боку на-
малював хмаринку, на якій сидить 
старенький засмучений дідусь, жур-
бу якого пояснював напис: «Чим же 
мені тепер карати людей?» Пацієнти 
раділи побаченому і наповнювалися 
ентузіазмом.

В атеїстичній державі було попу-
лярним висміювати Бога, принижу-
вати віруючих людей… Але вже че-
рез 50-60 років цей оптимізм кудись 
зник, а в квітні 2019 року в ЗМІ була 
опублікована стаття під назвою: «По-
долані хвороби повернулися», в якій наводилось чимало 
спостережень і дослідів різних спеціалістів. Уже сама назва 
публікації свідчить, що у Бога є інструменти для виховання 
та покарання грішників. 

А скільки за цей час з’явилось і розповсюдилось нових 
і штучних хвороб, про існування яких тоді не підозрювали? 
СНІД, наркоманія, інсульт, інфаркт, рак, штучна (військова) 
сибірка, залежність від віртуальної реальності, диссоці-
ативний розлад особистості… І ось вам новий, «свіжень-
кий», китайський коронавірус…

Лікарі говорять, що багато сучасних недуг є невиліков-
ними. І хоча призначають велику кількість препаратів для 
оздоровлення, однак це не приносить бажаного (крім ап-
тек) результату. У список вищеназваних входять остеохон-
дроз, псоріаз… Етіологія цих захворювань, як правило, не-
відома, і медики не знають причини виникнення проблем.

Пригадується записане в Біблії попередження Всемогут-
нього Бога, де Він каже про хвороби відомі і ті, що люди не 
знають ще: «Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконува-

ти всі слова цього Закону, написані в цій книзі, щоб боятися 
того славного й страшного Ймення Господа Бога твого, то 
Господь наведе надзвичайні порази на тебе, та порази на 
насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та по-
стійні. І наведе Він на тебе всякий єгипетський біль, якого 
боявся ти, а він пристане до тебе. Також усяку хворобу 
та всяку поразу, що не написана в книзі цього Закону, — 
наведе їх Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. 
І позостане вас мало, — замість того, що були ви, щодо 
численності, як зорі небесні, — бо ти не слухався голосу Го-
спода, Бога свого» (Повторення закону, 28:58-62). 

І навпаки: «І сказав Він: Коли дійсно будеш ти слухати 
голосу Господа, Бога твого, і будеш робити слушне в 
очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш ви-
конувати всі постанови Його, то всю хворобу, що Я по-
клав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо Я — Господь, 
Лікар твій!» (Вихід, 15:26)

Павло Заплава

«Чим же мені тепер 
карати людей?»

Бог зневаженим бути не може (Біблія)К ілька років тому я відчула 
якусь фізичну слабкість. Спо-
дівалася, що все минеться, але 

організм слабнув, постійні болі серйозно 
дошкуляли. Звернулася до лікарів. Після 
обстеження повідомили: підозра на онко-
логію. Наче удар блискавки, промайнула 
думка: «Невже кінець, ось так несподівано 
закінчується життя, незабаром покину цей 
світ, рідних...»

Але замість страху й відчаю мене охопи-
ло почуття якоїсь незбагненної любові до 
всього, що оточувало. Дерева, трави, квіти, 
птахи, комахи видавались тоді творіннями 
якоїсь дивовижної неземної краси. Кожен 
подих вітру привносив щось незвичайне. А 
люди? А люди стали такими прекрасними, 
дорогими, наче це моя велика рідня, хоті-
лося всіх обняти і сказати: «Я люблю вас!»

 Згодом мене направили на ще одне, 
детальніше, обстеження. Вже інші лікарі, 
уважно вивчивши результати аналізів і об-
стеження, повідомили свій висновок: «Ста-
лася помилка. У Вас нічого серйозного не 
виявлено». 

Важко передати мої почуття — з кабі-
нету я наче випурхнула: «Буду жити, буду 
жити!» 

В коридорах лікарні бачила багато лю-
дей, хотілося з кожним розділити цю мою 
радість, а от почуття неземної любові до 
них чомусь тепер не відчула. І каштани цві-
ли, і черемха, пташки співали, сонце усміха-
лось... Але тепер усе це довкілля знову ба-
чилось звичайними земними очима. 

Напевно, Господь мені привідкрив заві-
су своєї дивної любові, аби через цей отри-
маний урок зрозуміла, що решту життя вар-
то присвятити Богу.

С. Хоревич, м. Тернопіль

Діагноз 
не підтвердився

З оолог у класі провів таке дослі-
дження: він помістив хробака 
в коробку з двома отворами. 

Причому біля одного з них натягнув дріт 
зі слабким струмом. Черв'як попрямував 
до цього виходу, але, отримавши елек-
троудар, повернувся назад. Він ще двічі 
намагався скористатися цим отвором, 
але з тим же результатом. Довелося шу-
кати інший. Зоолог кілька разів поміщав 
хробака в цю коробку, але той більш не 
ліз до місця, яке було під струмом. Трьох 
ударів виявилось достатньо.

А ось про людину цього, на жаль, сказа-
ти не можна. Бог промовляє, застерігає, за-
бороняє йти небезпечним шляхом. Та вона 
вперто рухається вперед, поки не трапить-
ся катастрофа. А опісля звинувачує Бога: як 
Він міг таке допустити? Мовляв, де ж Його 
обіцяна любов?

Якось я влаштувалася на нове місце 
роботи. Незабаром стався нещасний ви-
падок, який багатьох шокував. Коли наш 
начальник повернувся додому і подзвонив 
— ніхто не відгукнувся. Тоді відкрив двері 
своїм ключем і не повірив очам: дружина 
і маленька донька сиділи на дивані перед 
телевізором, але були мертві. Через погану 
тягу в колонці до квартири потрапив смер-
тельний чадний газ.

До мене підійшли дві обурені співробіт-
ниці і, як завжди в таких випадках, почали 
звинувачувати: «Де ж твій Бог»? І так далі... 
В цей час підійшла ще одна, яка вже довгий 
час працювала на цьому підприємстві.

— Не кричіть, я вам все 
поясню. У Васильовича це 
друга жінка. У нього була 
благополучна сім'я, хоро-
ша дружина і син. Коли ця 
молода, красива дівчина 

прийшла до нас на роботу, я, показуючи їй 
її робоче місце, побачила у вікні Васильо-
вича, який наближався, і сказала: «А ось 
начальник наш йде! Дуже хороша люди-
на!» Вона подивилася на нього, посміхну-
лася і сказала: «Він буде моїм чоловіком!» 
Невдовзі розбила сім'ю, осиротила дитину 
і домоглася того, що стала дружиною цієї 
доброї людини.

Гнів жінок миттєво вгамувався, і одна з 
них переконано сказала: «Зрозуміло! Наго-
рода знайшла свого героя!»

В житті багато того, що нам важко зрозу-
міти своїм обмеженим розумом. Але Біблія 
стверджує, що Бог не помиляється. Втішає 
те, що ми можемо проводити тихе й мирне 
життя, якщо будемо жити в благочесті й чи-
стоті (1-е Тим., 2: 2).

Ось що проголошує Бог: «Я часом 
кажу про народ та про царство, щоб ви-
рвати його, і щоб розбити та вигубити, 
та коли цей народ, що про нього казав Я, 
повернеться від свого зла, то пожалую Я 
щодо того зла, яке думав чинити йому… 
верніться ж ви кожен з дороги своєї лихої, і 
поліпшіть дороги свої й свої вчинки!» (Єре-
мії, 18:7-11).

Читаючи уважно Писання, помічаємо, 
що не завжди християни позбавлені випро-
бувань, які виявляють, чи маємо ми істинну 
віру і справжню любов до Господа? Адже 
Він любить вірних. Таких ніколи не залишає, 
допомагає, втішає і дає сили все перенести, 
а в Царстві Небесному обіцяє нагороду.

Любов Кириченко

За що, або

Бог не помиляється! О сь уже 20 років, як Господь до-
поміг мені позбутися шкідливої 
звички палити цигарки.

У той час я працював на очисних спо-
рудах і 19 січня 2000 року заступив в ніч-
ну зміну. Працював один.

По телебаченню диктор говорить, що 
сьогодні велике свято хрещення Господа 
нашого, і сьогодні небеса відкриті для мо-
литви, і все, що людина зажадає у Нього 
— Він виконає. 

Я сидів і думав: чого мені попроси-
ти? Грошей, — ніколи не вистачить, здо-
ров'я, — начебто не скаржуся. А на столі 
лежала пачка цигарок і сірники. Я встаю і 
кажу: "Господи, якщо допоможеш кинути 
палити, то буду Тобі дуже вдячний". Взяв 
сигарети з сірниками і відніс в роздягаль-
ню. Викидати не став, думаю, раптом не 
витримаю — недопалків взимку не знай-
деш. Минає година, дві... скінчилася зміна, 
прийшов додому — курити не хочеться.

Минуло три дні, дружина запитує: ти 
що, кинув палити? Кажу: я й сам не зро-
зумію, що відбувається. Навіть почав пе-
реживати, чи не захворів? (Кілька років 
тому не курив місяців чотири через хво-
робу. Тоді було ускладнення після грипу, 
я потрапив до лікарні в січні, а вийшов 11 
травня. А коли вийшов з лікарні — заку-
рив знову.)

Пройшло два тижні. Знову заступаю 
на чергування, в молитві кажу: «Госпо-
ди, я дуже Тобі вдячний, що визволив від 
цигарок!» Раптом, хвилин через 15, так 
захотілося курити, як раніше. Не розу-
мів, що сталося, але потім здогадався. 

Бог показав Свою силу, а тепер хоче 

побачити, наскільки я повірив Йому. Тож 
знову встаю і кажу: «Господи, я зрозумів, 
що Ти хочеш побачити, на що я здатний. 
Тому буду триматися, скільки вистачить 
сил, але прошу, якщо стане не під силу, 
допоможи мені!»

Було дуже важко, адже наступали 
моменти, коли не вистачало наснаги, і 
тоді в будь-якому місці просив Бога про 
допомогу. І Він давав її. Через півроку 
стало значно легше. Але прийшла нова 
біда — часто снилось, що я курю, і було 
це дуже виразно. Одного разу в розмові з 
родичом поскаржився на це. І він теж по-
відав, що у нього подібне є й досі, хоча не 
курить з 1984 року.

Увечері, вставши на молитву, попро-
сив Бога позбавити мене цих сновидінь. 
Ліг спати, і бачу сон: чорна по лікоть 
рука, в якій димить цигарка, намагаєть-
ся заштовхати її мені в рот. Я силкуюся 
відштовхнути її, розпочалася запекла бо-
ротьба, і тут несподівано прокинувся. З 
тих пір такі сни залишили мене.

 І ось уже двадцять років, прокидаю-
чись, дякую Богові за це дивовижне поз-
бавлення і від цигарок, і від інших шкідли-
вих звичок.

Ралдугін Борис Михайлович, 
096-351-39-88

Водохресне прохання
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С учасний вік електроніки, швид-
костей, вседозволеності та без-
печності поступово віддаляє лю-

дину від реального сприйняття дійсності 
все далі й далі. Свідомість перевантажена 
інформацією. Катаклізми, глобальне поте-
пління, смертельні віруси… Нелегко навіть 
перерахувати те, що нам загрожує. Всі оці 
жахи шокують, вбивають, калічать, паралі-
зують, не дають зануритися у відчуття спо-
кою, миру, безпеки, захищеності...

А скільки не стається, таланить, просто 
обходить? Давайте зважимо: чого більше, 
що переважає? Від кого залежить наше 
сьогодення? Хтось вижив у авіака-
тастрофі — що це, пощастило? 
Дехто виграв у лотерею — фор-
туна? У когось згоріла хата, але 
всі залишилися живі — потала-
нило?

В більшості випадків так і го-
ворять, замість: Бог помилував, 
Бог дав, Бог зберіг! Але ж, скажете 
ви, так промовляють тільки ті, хто ві-
рує, а для більшості — все залежить від 
обставин, часу, правильного розрахунку, 
передбачуваності, прогнозу...

Я віруючий з дитинства. Виріс у сім'ї, де 
батьки також були побожні з дитинства. Од-
нак помиляються ті, хто каже, що нам лег-
ше, чи простіше, сприйняти всі труднощі 
життя. Я такий, як і всі: з болями, втратами, 
хворобами, негараздами, але... Віра дає те, 
чого немає у людини, яка не вірить... впев-
неність у Божу милість!

Хочу навести приклад з власного життя, 
можливо комусь він допоможе усвідомити 
істину: якби не ласка Господа — все було б 
по-іншому!

Стояло літо. Спекотний день, обідня 
пора. Вирішив з'їздити до магазину, щоб 
купити газованої води. Хто має онуків, осо-

бливо хлопчиків, добре знає, що непомітно 
покинути двір без їхнього відома не вий-
де... «Діду, я з Вами», - «Ну що ж, поїхали».

Через кілька хвилин, звернувши з про-
їзної частини, зупинив авто біля ґанку мага-
зина. Дорога тут дуже завантажена, по ній 
із гранкар'єру, що в сусідньому населеному 
пункті, цілодобово снують завантажені са-
москиди, тож припаркував автомобіль яко-
мога далі від дороги, метрів за десять.

У легковику автоматична коробка пере-
микан- н я . 

П о с т а - в и в 
важіль у режим паркування, двигун не 
вимкнув, щоб працював кондиціонер. Су-
воро проінструктував внука: «Нічого не чі-
пай!» Почувши відповідь: «Добре», —пішов 
до магазину. Черги не було, відразу замо-
вив покупку. В цей час зайшов знайомий, 
якого дуже давно не бачив. 

— Привіт, як справи, здоров'я, чим за-
ймаєшся... 

Напевне, багато із вас, шановні читачі, 
відчували щось подібне, коли до вас хтось 
говорить, а ви не можете сконцентрува-
тись на розмові...

— Ось ваша вода, — це продавець нага-
дав мені, чому я знаходжусь тут...

Заплативши, несподівано відчув не-
переборну силу швидше вийти з примі-
щення...

— Куди ти, давай поговоримо, — це 
вже товариш.

— Якось іншим разом, — промовляю 
вже у дверях, — вибач.

Перше, що спіймав боковим зором, 
коли опинився на площадці магазину — 
по дорозі, метрів за 30-40 наближалися 
декілька завантажених самоскидів, а мій 
автомобіль... почав котитися назад, пер-
пендикулярно цьому руху... Часу для роз-
рахунку або оцінки ситуації не було... Пляш-
ки з «газовкою» розлетілися в різні боки! А 
моє 60-ти літнє тіло, декількома потужними 
стрибками, наздогнало автівку... Безпомил-
ково рука спіймала ручку дверцят, але не-
сподівано відчув, що падаю... Вже в падінні, 
через відчинені двері, іншою рукою без-

помилково встигаю надавити педаль 
гальма...

До проїжджої частини за-
лишилося декілька метрів. 
Від вантажівок обдало гаря-
чим повітрям... Перші сло-
ва, які вилетіли з моїх вуст: 
— Боже, дякую Тобі за ми-

лість... До мене, онука, сім'ї.
Словами не передати від-

чуття, коли блідого з переляку 
Дмитрика пригорнув такий же пере-

ляканий дід... Помилуване, щасливе сер-
це ледве утримувала грудна клітка.

Якби не сила Всемогутнього, чи зміг 
би я отак миттєво безпомилково все зро-
бити? Друзі, погортайте сторінки своєї 
пам'яті, впевнений, знайдете не один 
випадок, де важко пояснити, як вдалося 
вийти з тієї чи іншої ситуації цілими, не-
ушкодженими, живими... Дай Боже всім 
зрозуміти, що значить: «Якби не Його ми-
лість!»

Ну не виконав мій онук домовленості 
— поставив важіль у положення задньо-
го ходу! Не потрібно, звичайно, залишати 
дитину в авто з увімкненим двигуном. Але 
все-таки — милість! 

Олександр Білобров

Все могло бути по-iншому...

О дного разу мандрував у далеку 
путь потягом. У вагон неквапно 
заходили пасажири, займали 

місця. Коли перша метушня вгамувалася, 
почав знайомитися з сусідами по купе. 
Контингент зібрався з простих людей, 
тому кожен відверто розповідав про те, 
звідки та куди їдуть, і коротко про себе.

Дійшла черга й до мене. Після загаль-
ної інформації розказав, що я — людина 
віруюча, і Бог подарував шість си-
нів та стільки ж дочок. Посипало-
ся багато запитань про сім’ю і про 
віру. Я розповів, як добре жити, 
маючи у серці тверду надію на Ісу-
са Христа, який прощає кожного 
грішника, дає чисте сумління, ра-
дість і життя вічне.

Розмова точилася неспішно, всі замис-
лилися, ніхто не заперечував. Раптом одна 
літня жінка заплакала. Розгубившись, на 
хвилинку замовк, а потім несміливо запи-
тав: «Я Вас чимось образив?» «Та ні, — від-
повіла вона. — Я така грішниця, що мені 
Бог не простить!» — і розридалась.

Постала незручна тиша. Я намагався 
переконати, що Бог прощає усякий гріх. 
Вона начебто і погоджувалася, киваю-
чи головою, але твердила, що тільки не 
такий, як у неї. Я не наважувався «лізти 
в душу», випитуючи, що саме її так бен-
тежить. Нарешті насмілився підсісти й 
тихенько запитав: «Ви можете хоч натяк-
нути, з якої сфери ваш гріх?» Вона майже 

скрикнула: «Та дітей не хотіла! Як була мо-
лодою, трьох позбавилася!» — і знову в 
сльози. Як міг, запевняв, що коли людина 
щиро кається, Бог навіть і такий гріх про-
щає, але пасажирка так і не змогла заспо-
коїтися… 

Після цієї пам’ятної подорожі якось 
зустрівся з іншою жінкою пенсійного віку, 
яка першою зачепила тему народження, 
і я розповів про розмову в поїзді. Вона 

сплеснула долонями і каже: «Боже мій! А 
що ж мені казати? У мене не три, а може, 
тридцять три», — і опустила очі…

А мені згадався випадок, коли в за-
безпеченій родині нашого міста трагічно 
загинув єдиний син-юнак. Батьки ним 
тільки і жили, вкладали душу, все збирали 
для нього, і раптом усе обірвалось. Мати 
буквально рвала на собі волосся, приго-
ворюючи: «Для чого тепер жити? Для кого 
все це збирала? Яка безглузда я була, хоч 
би ще одну дитину родила…»

Дуже часто чую запитання: «Чим їх го-
дуєте?» А я пропоную просту арифметику: 
«Скільки, наприклад, в місяць витрачаєте 
на сигарети?» — «Дві тисячі гривень». У 
моїй сім’ї десять чоловік, які, за своїм ві-

ком, могли б палити. Це двадцять тисяч 
гривень щомісяця. А за рік? А до сигарет 
— пивце або щось міцніше. А потім — лі-
кування від наслідків шкідливих звичок... 
Причому, досить недешеве.

Таких витрат немає у християнських 
родинах, і це тільки один приклад плюсів 
до бюджету у нашій (моїй) сім’ї. Я за своє 
життя не зробив жодної затяжки, не знаю 
смаку навіть пива, не кажучи про щось 

міцніше. Так жила родина мого 
батька і діда, так живуть і мої діти. 
Вони народжуються з Божого бла-
гословення. Замисліться на мить 
— що значать для нації діти, на-
роджені здоровими мамами без 
шкідливих звичок?

Такий був задум Творця, Який сказав: 
«Блажен кожен, хто боїться Господа, хто 
ходить путями Його! Коли труд своїх рук 
будеш їсти, — блажен ти, і добре тобі! 
Твоя жінка в кутах твого дому — як та 
виноградина плідна, твої діти навколо 
твого стола — немов саджанці ті олив-
кові! Оце так буде поблагословлений муж, 
що боїться він Господа!» (Псалом 127:1-4).

Довіряйте Богові, приймайте дітей, 
яких Він дає, не грішіть проти Всевишньо-
го, і Він рясно поблагословить вас і ваші 
родини! Правду кажуть у народі: «Якщо 
Бог дає дитину, то дасть і для дитини». Це 
перевірено власним досвідом. Вірю, що 
Бог і далі влаштує життя.

Андрій Маховик

Нехай Бог помилує... Бережи тебе Бог... Божих благословінь тобі... 
Зараз все рідше можна почути такі слова. Особливо від молодого 

покоління. Частіше: вдачі тобі, щасливої дороги... успіхів у всьому...

КОРОТКІ ІСТОРІЇ

Справжнє диво

Д я дько Павло народився і 
жив в атеїстичному серед-
овищі. Але за своє життя 

встиг побачити та зрозуміти, що існує 
Той, Кому він, проста людина, не бай-
дужий.

— Працював я тоді на Одеській кар-
тонажній фабриці, — розповідав він 
одну із своїх історій. — До моїх обов'яз-
ків, зокрема, належало чищення вели-
кої ємності, до якої засипали макулату-
ру для переробки. Це був величезний 
чан, куди треба було спускатися по 
драбині. Одного разу, коли ще не закін-
чив на його дні роботу, раптом згори 
посипалась макулатура — пішло заван-
таження. Хтось, зрозумівши, що внизу 
людина, крикнув, але швидко зупинити 
процес було неможливо. Пам'ятаю, як 
в долі секунди промайнуло: «Все! Це — 
кінець!» Але наступної миті відчув, що 
якась сила підняла мене і викинула з 
чану наверх...

Це було настільки несподівано, що 
я не швидко отямився і не зразу зро-
зумів, що мене тоді врятував сам Бог... 

Н. Замкова-Ферфелуца

Н аймолодший син Ніни Іва-
нівни, Андрій, захворів на 
туберкульоз. Лікарі пора-

дили пити парне козяче молоко. Воно 
дуже допомагає при цій хворобі. 

Виникло питання: де взяти козу? У 
всьому довкіллі не було жодної. 

Почала Ніна Іванівна прохати у Го-
спода вирішити цю проблему. Кожний 
день молилась. 

Через деякий час, працюючи на го-
роді, побачила чоловіка, який вів на мо-
тузці козу. Гукнула до нього і попросила 
продати. Чоловік погодився.

— А скільки ви хочете за неї? — за-
питала.

— Сто гривень.
— Ой… у мене стільки немає. А 

може, за п’ятдесят віддасте?
— Беріть за п’ятдесят.
Запросила його піти з нею до дому, 

щоб розрахуватися, та чоловік не за-
хотів іти за грішми, мовляв, перешлете. 
Назвав адресу, прізвище, вручив мотуз-
ку з козою і пішов.

Оговтавшись від несподіванки, 
Ніна Іванівна збагнула, що він не 
тутешній, живе за сотню кілометрів 
звідси. Потрібно було погодувати 
його, тому кинулась наздоганяти. Але 
той, не оглядаючись, швидко віддаляв-
ся і зник з очей.

Згодом написала листа, просила 
уточнити, яким чином переслати гро-
ші. Та конверт повернувся з поміткою: 
«адресат не проживає».

Тоді зробила запит на сільську раду. 
Однак одержала відповідь, що такого 
громадянина в їхніх списках немає.

«Що ж мені робити?» — поцікави-
лася в пресвітера. А той відповів: «Бог, 
на ваше прохання, послав козу, то ж 
покладіть гроші до церковної скарб-
нички».

Син швидко поправлявся і незаба-
ром повністю одужав. А коза і далі да-
вала 5 літрів молока щодня. Його виста-
чало на всіх.

Катерина Колошва

Якщо Бог дає дитину, то дасть і для дитини

В житті зустрів багато самотніх, забутих, 
пригнічених жінок. Розмовляючи з ними, чув одну 
й ту ж сповідь: «Не хотіла колись дітей, боялася 
труднощів, а тепер немає нікого, хто б води подав, 

доведеться йти у притулок для старих…»

Коза від Господа



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНЄ СЛОВО

І шшартун зараз поспішав як ні-
коли.

Може, навіть швидше, ніж сім 
років тому, коли ніс додому табличку-наказ 
від царя про помилування усього сімей-
ства його рідного брата.

Але сьогодні справа була надто важли-
ва. Страшна небезпека загрожує усьому 
Ассирійському царству, або, як його нази-
вають у народі, — Великій Ніневії.

Річ у тім, що ось уже другий день вули-
цями столиці ходить єврей, який називає 
себе пророком, і гучно, відверто та напо-
легливо закликає народ Ніневії каятись і 
зупинитися на своїх злих шляхах. О, як він 
промовляє!.. Що за сила у його словах... 
Люди, які чують, хто б вони не були — купці 
або гончарі, вельможі чи пастухи — зупи-
няються, мов зачаровані, слухаючи його 
потужні виступи зі слізьми на очах. Учора 
під вечір і він сам, Ішшартун, намісник вла-
дики Адад-Нерарі, гірко опустивши голову, 
попрямував додому. Добре, що його несли 
у затягнутих парчею ношах, тож жодне про-
столюдинське око не побачило опущених 
додолу нафарбованих очей.

«Бог — справжній величний Володар 
землі! Чи вам, синам нашого прабатька 
Сима, про це не знати?! Він створив народи 
і кожному дав дихання у ніздрі його! І земля 
Ашшура — теж підніжок ніг Всемогутнього! 

У що ж перетворили ви її?! Скільки мерзот і 
нечестя примножили? В домах... У таємних 
кімнатах своїх... Та й у нечестивому храмі 
своєму, де обличчям припадаєте до землі 
перед мерзотою ніневійською!

Послухай, народе ассирійський: Го-
сподь пречистий і суворий прогнівався на 
тебе... І виніс вирок! Через сорок 
діб усі численні беззаконня з вог-
ненною люттю впадуть на твою 
гордовиту голову... і сльози з во-
ланням заллють вулиці твої...»

Цей пророк не просто від-
верто вказував перстом у бік 
руїн храму величної крилонос-
ної богині Іштар, який знову 
почали відбудовувати, але його 
спопеляючий погляд торкався 
кожного, хто зупинявся почути 
цих правдивих слів.

Ішшартун ні на мить не зімк-
нув цієї ночі очей. Як тільки про-
бував це зробити, перед зором 
повставали ті нещасні, з яких він 
власноруч здирав шкіру, а потім 18 жінок 
разом із дітьми, що за його наказом жив-
цем замурували у стіні... І навіть коли раб 
приніс уже четверту кварту заспокійливого 
білого тіпсового чаю і запалив ліванське 
куріння, щоб відігнати духів безсоння, спо-
кій не приходив. «Господь виніс вирок!!!...» 

— стукало разом із сердечними вдарами у 
скронях. А найважче те, що вельможа до-
бре знав і відчував: усе, проголошене юде-
єм, — щира священна правда.

Отже, сьогодні вдосвіта він поспішав до 
палацу. І намагався побачити лице царя ще 
до ранішніх жертов і молінь богам.

Ішшартун трепетно силкувався підібра-
ти особливі і влучні слова, щоб переконати 
лев’яче серце владики.

Але що це? Де жерці в золотих плат-
тях? А музиканти і священні дзвінки? Чим 

далі він простував коридором, тим ясніше 
ставало, що в домі царя якесь серйозне 
заворушення. І аж коли пройшов у велику 
синю залу, то мало не вигукнув від здиву-
вання — владика Адад-Нерарі ІІІ сидів на 
підлозі, одягнутий у веретище. Те саме було 
й з найближчими вельможами і навіть з 

провідником царських охоронців. Музичні 
знаряддя, які зазвичай зранку вигравали 
гімн великій цариці родючості і тілесної лю-
бові, були безжально згромаджені у кутку, а 
мовселон старанно виводив на свіжій гли-
няній дошці слова якогось нового пісно-
співу. Царський писар дописував суворий 
наказ: «...Щоб з сьогоднішньої доби ні люди, 
ні худоба нічого не їли, не ходили на пасо-
вище і води не пили! І щоб були покриті 
веретищем і голосно кликали до Бога, і ко-
жен щоб навернувся від злого шляху свого 

та насильства рук своїх! Хтозна, 
може Бог відверне від нас гнів 
Свій?»

Ніневія починала новий день 
у суворому пості та щирому роз-
каянні перед справжнім Богом, 
відкидаючи саморобних владик, 
благаючи прощення за свої про-
вини.

І Господь простив це вели-
ке місто. Зглянувся на щирість і 
сльози прохань про помилуван-
ня.

Мінялася столиця, падали 
ідоли, писалися нові пісні — це 
ширилося на Велику Ніневію. 

Божа милість залишила цей народ існувати 
ще деякий час.

Цю історію можна прочитати у святій 
Біблії, у книзі пророка Йони, та зробити ви-
сновки для сьогодення. І не лише для себе...

Андрій Миронюк

Спасенне покаяння
(Приблизно 9 століття до Різдва Христового)

Д вері операційної гінекологіч-
ного відділу відкрилися, і повна 
санітарка вивезла на каталці 

прооперовану жінку пенсійного віку. Її губи 
ледь чутно щось шепотіли, а на обличчі 
після наркозу блукала блаженна усмішка. 
Поки санітарка складала її халат і тапочки 
в пакет, жінки, що сиділи в коридорі, чека-
ючи своєї черги, мимоволі посміхнулись, 
почувши її мову:

— Як тут добре! Я, напевно, на небі! Ан-
гели, чуєте, ангели співають!

Однак наркоз став слабшати, і проопе-
рована, відкривши очі, вже іншим тоном 
запитала:

— Зуби, зуби мої де? Не забули?
Черга захихотіла.
Підійшла та ж санітарка і промовила до 

сидячих.
— Бач яка! Тільки з-під ножа, а вже про 

красу думає!
Потім нахилилася, щоб почула хвора:
— Ні, звичайно, не забула! А як же без 

зубів! Зуби на місці! Ви їх в кишеню халата 
перед операцією поклали. — І повезла в 
палату.

З операційної вийшов високий, вже не 
молодий лікар.

— Дівчата, хто сміливий? Наступна, 

заходь!
Але в цей час задзвонив його мобіль-

ний, і напевно, дзвінок був важливий, тому 
що він показав рукою — «5 хвилин» і зник 
за дверима.

Повернулася працівниця з каталкою.
— Що, красуні, чому не заходите? Час 

пенсіонерів закінчився! Тепер молоді до-
рога...

Голос її здався якимось восково-гадю-
чим. Прийшов час на операцію під назвою 
АБОРТ. У повітрі зависла тривожна тиша. 
«Хворі» якось винувато потупили очі, а 
жінка років сорока судомно крутила на бе-
зіменному пальці обручку.

— А ви думаєте, нам не страшно? —
раптом запитала вона. — Дитя ж живе під 
серцем...

— Тю, та що ж там страшного? П'ять хви-
лин, і все! А через годинку додому. Увечері 
з коханим хоч на танці! Скільки ж тих дітей 
треба? Поки ними будете займатися, на 
себе часу не залишиться! Ось у мене один 
син, і той безглуздий. Одні проблеми з ним. 
Подивіться, від того й сива, — і посмикала 

своє волосся. — У вас, мабуть, діти вже є?
— Двоє, — відповіла сорокарічна.
— Тим більше. Навіщо зайві проблеми 

і головний біль? Ростити їх, не спати, одя-
гати, годувати. І ніякої подяки. На старості 
ще й нерви тріпатимуть. Двоє — це, можна 
сказати, розкіш в наш час!

Навпроти дверей сиділа в хустині мо-
лоденька жінка. Почувши такі слова, не ви-
тримала:

— Та як вам не соромно! Адже життя 
майже прожили, а чому вчите? Ви б як мати 
підказали: дівчата, що ж ви сюди прийшли? 
Скільки сімей лікуються, плачуть, чекають 
діток, і не виходить, Бог не дає. Тож ідіть, 
милі, додому. Не вбивайте свою кровиноч-
ку, це ж частина вашого життя і серця! Ваше 
кохання!

На кілька секунд вона замовкла, потім з 
сумом додала:

— Моїй дитині, на жаль, не судилося 
народитися, дитя завмерло, тому змушена 
в ці двері заходити. А вам моя порада — 
бережіть дитяче життя! І ніколи не пошко-
дуєте. Ніколи! — схлипуючи, вона ткнулася 
мокрим обличчям в хустинку.

Відкрилися двері в операційну, і лікар 
жестом запросив наступну пацієнтку. Соро-
карічна жінка піднялася, впевнено зробила 
крок вперед і несподівано для всіх промо-
вила:

— Моє прізвище Петренко. Віддайте 
мою медичну картку — я передумала. Опе-
рацію робити не буду!

Лікар поривно простягнув їй руку.
— Розумниця, правильне рішення!
За її спиною показалась постать моло-

денької дівчини.
— І мою картку дайте. Я теж переду-

мала.
У здивованих очах хірурга застило німе 

запитання: «І що у них тут сталося?» Однак 
і їй простягнув руку та енергійно потиснув. 
Він підозріло кинув погляд на черговий 

пост, але там медсестри байдуже лускали 
насіння.

А літня розтовстіла санітарка, нервово 
поправляючи розпатлане волосся, закуси-
ла губи. Раптом в операційну пішла мов-
чазна досі пацієнтка, і повеселіла санітарка, 
закочуючи за нею свою непривабливу ка-
талку, благодушно підтримала:

— Не бійся, серденько, іди. Тільки дурні 
на півдороги повертаються!

Не всім дано право бути матір'ю. Це ви-
рішує небо. Однак дуже шкода, що ті, хто 
міг народити, прийняли неправильне рі-
шення. А хто вибирає життя для своїх дітей, 
ніколи не залишаться осоромленими. Бог 
подбає і про їжу, і про одяг. І не тільки. А хто 
прирікає своє чадо на смерть, той буде зго-
дом шкодувати і перед небом відповість.

Я. К.

Спiвчутлива санiтарка

Яка це милість — бути вільним
Від грішних тягарів стопудих!
Яке ж це щастя — бути гідним
В небесні увійти споруди!

Вдягнути одяг чистий, світлий,
Що сяє білизною дивно,
І бути в Батьковій обійсті
Законним, рідним, любим сином.

За що мені від Бога шана? 
Що доброго в житті чи справах? 
Щоб поруч з Ним в безмежній славі
Навіки жити мав я право!

Бо милість це, безмірне благо —
Творець сплатив ціну велику.
І те, що на Голгофі сталось, 
Перед Отцем за мене — викуп!

Ісус Христос, Йому осанна!
Я вірю, Він мій Відкупитель, 
Його я на землі прославлю
І в вічності, як неба житель!

О. Білобров 
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С ередньовічна чума, що трапила-
ся в Європі у 1346-1353 роках (а 
перед цим вирувала в Азії), явля-

ла собою жахливу хворобу, від якої не було 
ніякого порятунку. Рухалася зі швидкістю 
1-3 км на добу від міста до міста, від країни 
до країни. Термін 3-5 днів був звичайним 
строком від перших симптомів до смерті 
зараженого, іноді це відбувалось вже через 
декілька годин.

Збудником хвороби фігурувала бакте-
рія під назвою: Чумна паличка (лат. Yersinia 
pestis), яка живе в тілі гризунів і передається 
блохами. Зараження могло відбуватися від 
їхніх укусів, а також від людини до людини 
повітряно-крапельним шляхом, через ран-
ки на шкірі. Однак механізм інфекції не був 
відомий на той час. 

Хворі страждали по-різному: у більшості 
з'являлися бубони на тілі, висока темпера-
тура, запаморочення; траплялися крово-
харкання, кашель, почорніння частин тіла. 
Інфіковані ставали дратівливими, вину-
ватили оточуючих у зараженні; особливо 
вражав важкий запах. Ніхто не мав спокою, 
тими днями панувала атмосфера підозріло-
сті. А догляд за хворими коштував величез-
них грошей. Очевидець Джованні Бокаччо 
у «Декамероні» писав, що «один городянин 
уникав іншого, сусід сусіда, родичі відвіду-
вали один одного рідко... Вмирали вдень і 
вночі, що давало знати про себе їдючим за-
пахом розкладених тіл».

Деякі міста були спустошені повністю, з 
інших люди тікали до сіл. В опустілих бага-
тих будинках лежали скарби, та ніхто не на-
важувався заходити туди. На малюнках тих 
часів художники підкреслювали раптовість 
і всесильність хвороби.

Лікарі мало що могли зробити. Антибі-
отиків не було, навіть елементарна саніта-
рія не дотримувалася. В ті часи «цілителі» 
чуми вдягали дивний костюм, який деяким 
чином захищав від укусів комах. Вважало-
ся, що хвороба передається через сморід, 
тому в дзьоба такого «протигазу» клалися 
запашні квіти і трави, які дійсно допомагали, 
трохи фільтруючи повітря. 

Для відвороту страшного мору міста-
ми проходили стихійні або санкціоновані 
прелатами та можновладцями молитов-
ні процесії. Виникали секти (флагелянти), 
які натовпом мандрували з міста до міста, 
«спокутуючи» гріхи самобичуванням. Од-
нак вони не приносили результату, адже 
основна маса релігійного народу лише 
устами шанувала Бога, а серцем була да-
леко від Нього. Тому не дивно, що інші від 
приреченості просто вдавались до пияцтва 
та розгулу, співали й танцювали. Не обійшла 
хвороба і Русь, вже спустошену монголо-та-
тарською навалою. 

Слід зауважити, що перед настанням 
чуми активізувалися такі хвороби як про-
каза, віспа і кір. У першій половінні XIV ст. 
пройшли сильні землетруси та виверження 
вулканів у Гімалаях, Китаї, Європі, а також 
нашестя гризунів, сарани, звірів. Засуха в 
одні роки змінювалася проливними доща-
ми і повенями в інші, що призводило до го-
лоду та авітамінозу. Складається враження, 
що Хтось згори попереджав про негативні 
наслідки бездумного та безбожного життя, 
і, нарешті, струснув землю.

Духовна сліпота тогочасного світу заглу-
шила застереження Божих пророків про 
неминучий суд, який приходить за всяку 
мерзотну справу. Однак притаманна люди-
ні думка про відсутність будь-кого, вищого 
за неї, заважає їй і сьогодні уважно подиви-
тися вгору.

Навіть сучасна медицина визнає, що для 
утворення цієї пандемії з майже 100 % ле-
тальністю захворілих співпало одночасно 
занадто багато факторів, які разом зроби-
ли інфекцію настільки смертельною. Адже 
і перед цим бувала чума, але не отримала 
подібного розповсюдження і летальності. 
Вірогідність самовиникнення такої пан-
демії має майже такий відсоток, що і ймо-
вірність виникнення живих організмів з 
неживої матерії. 

Яка ж причина, що Бог допустив таке? Це 
питання задавали ще тоді. І винуватили єре-
тиків, відьом, євреїв, які терпіли знущання 
та вигнання. Але причина крилася в гріхах 
церкви. Індульгенції, інквізиція, грошолюб-
ство, хрестові походи, лицемірна мораль 
суспільства, гордість священників. У ті часи 
католицький єпископ-францисканець Аль-
вар Пелагій у своєму «Плачі про церкву» жу-
рився: «Ніякий бідняк не може наблизитися 
до Папи. Буде кликати, і ніхто не відповість, 
бо у нього немає грошей в гаманці. До Папи 
не надходять прохання, поки вони не про-
йдуть через руки корумпованих посеред-
ників, які беруть хабарі й вимагають більш, 
ніж треба». Також він писав, що, входячи до 
папських кімнат Авіньйона, завжди бачив 
столи, що ломилися від золота, і кліриків, 
які перераховували і зважували флоріни*.

Що ж, напевно, краще не винуватити 
когось. Одне очевидно: віруючі люди (а 
тоді всі були релігійними) — полюбили 
земне. Не очікували Господа та не думали 
про Небесне царство. «Шукайте ж найперш 
Царства Божого й правди Його…», — віщав 
Ісус Христос (Матв., 6:33). І довготерплячому 
Господу довелося нагадати людям навіть та-
ким чином.

І ефект був — подивімось на наслідки. В 
результаті цієї епідемії багато хто переоці-

нив свій погляд на буття. Відійшла в минуле 
відірвана від життя ідеалістична схоластика. 
З'явилися «перші зірки» Реформації, такі як 
Джон Вікліф в Англії та Ян Гус у Чехії, метою 
яких було донести до своїх народів Слово 
Боже. Щирі віруючі оновили ставлення до 
Бога, поняття про святість, способи слу-
жіння, не боялися потрапити на багаття 
за «єресь». Уважно стали досліджувати — 
чому Бог карає? Що не так робимо? Як тре-
ба міняти поведінку?

Чума, що спустошила, за різними оцін-
ками, від однієї треті до 60 % (!) населення 
Європи, стала Божим приголомшливим 
дзвоном, одним із факторів, що призвели 
до Реформації в Європі.

Хто ще сумнівається в участі Бога у та-
ких зупиняючих явищах, у Біблії може про-
читати риторичне запитання Амоса: «Чи 
станеться в місті нещастя, що його не 
Господь допустив»? (3:6). Або інший текст: 
«Хіба не виходить усе з уст Всевишнього, 
— зле та добре? Чого ж нарікає людина 
жива? Нехай скаржиться кожен на гріх 
свій» (Плач Єремії, 3:38-39).

Хтось може заперечити, що нашій сучас-
ній цивілізації чума не страшна. Тепер є мі-
кроскопи, і давно відомо, що збудниками її є 
бактерії. Немає звалищ на вулицях, де б роз-
водилися гризуни — носії хвороби. Сміття 
регулярно вивозиться. Справді, багато хво-
роб «узято під контроль», але уважне око 
помітить, що кожного року кількість нових 
мікробів зростає, а віруси швидко мутують. 
Ми стали залежні від аптек, електрики, хо-
лодильників, сучасного комфорту. Уявімо, 
що буде, коли з якоїсь причини перерветь-
ся надходження продуктів до супермарке-
тів? Сучасна інфраструктура надто тендітна!

В наші комфортні часи люди не більше 
думають про небесне, ніж у XIV столітті. 
Жити небом — не означає бути апатичним 
мрійником. Хтось запитає: чи можна думати 
про вічність та бути практичним одночас-
но? Не тільки можна, але й треба.

Ми не застраховані від чергової панде-
мії. Адже людство розташувалося в тоне-
сенькій смузі біосфери, що вкриває Землю. 
Прямо над нами — морок космосу, а в де-
кількох кілометрах під нами — розпечена 
безодня. Один рух Божого перста — і нас 
немає. І тільки з милості Його ми не зникли.

А може, нова стихія пробудить людей?
*Флоріни — монети. 

Юрій Константінов

Причини середньовічної чуми
Хто не чув про епідемію бубонної чуми у середньовіччі? Розглянемо опис цього явища, спробуємо 

проаналізувати його причини, а також проведемо паралелі з сьогоденням.

О стрів Мартініка належить до гру-
пи Малих Антильських островів, 
що знаходяться в Карибському 

морі. На цьому острові розташований вул-
кан Монтань-Пеле. Його виверження в 1902 
році стало унікальним за своїм механізмом, 
так як сталося не з вершини, а зі схилів гори, 
і вважається однією з найбільших катастроф 
ХХ століття. Розпечена хмара з попелу і газу 
знищила місто Сен-П'єр, де загинуло понад 
30 тисяч мешканців. 

Білі витончені будинки, чудові громад-
ські будівлі ефектно виглядали на тлі зеле-
них лісів, котрі оточували місто. І про те, що 
тут може прокинутися вулкан Монтань-Пе-
ле, ніхто навіть не думав. А чи не був він ка-
рою за беззаконня, богохульство, розбеще-
ність і зухвалість? Так само, як колись були 
спалені міста Содом і Гоморра? 

Місто Сен-П'єр поступово робилось ма-
сонським і сатанинським центром. У ньому 
панувала релігійна толерантність, в якій від-
крито існувало капище сатани, де люцифер-

ство визнавалося як справжня релігія. За 
прогнозами каббалістів, очікуваний месія 
мав народитися в 1902 році, тому потрібен 
був храм для його приходу. І Сен — П’єр 
став територією його появи.

У підземних приміщеннях храму все 
було готово для здійснення давнього риту-
алу за правилами чорної магії. За кілька днів 
до відкриття влаштували публічні урочи-
стості, під час яких співали масонські гімни, 
вшановували великого архітектора всесвіту 
і звершали освячення будівлі.

Захопивши владу в усіх органах само-
врядування, масони домоглися того, що на 
острові заборонили прояви «християнської 
терпимості». І щирі послідовники Ісуса Хри-
ста почували себе не зовсім комфортно. 
Але саме вони водночас отримали небесне 
попередження негайно покинути острів. 
Що і не проминули зробити. Тому в час ка-
тастрофи їх серед знищених не виявилося. 

У Великодній день в підземних казема-
тах храму сатаністи вирішили розіпнути 

свиню на хресті в насмішку над жертвою 
Христа. Під час цього блюзнірського дій-
ства померлий вулкан раптом задимив-
ся і викинув попіл та вогонь. Виверження 
сталося раптово. З тріщини біля підніжжя 
вирвалася величезна кучерява хмара сіро-
го кольору, що містила розпорошену лаву, 
пари і гази. Вона піднялася вгору і з гурко-
том понеслася схилом на місто Сен-П'єр, 
розташоване у 8 км від вулкана, та вмить 
знищила все навколо.

Рука Господня вразила Сен-П'єр о 7 го-
дині 52 хвилини ранку. У розпал дияволь-
ської оргії вулкан буквально розірвався, 
вибухнувши з силою, що дорівнювала 40 
атомним бомбам. Усе населення загинуло 
від розпечених газів; дерева були вирвані 
ураганом і спалені. Божий суд звершився 
всього за три хвилини. Бог любить людей, 
але не дозволяє принижувати Своє ім’я. 
Цей приклад служить пересторогою тим, 
хто не звертає уваги на Божі попередження. 

Один із небагатьох очевидців катастро-

фи, капітан маленького пароплава, що вчас-
но покинув бухту Сен-П'єр, розповідав: «У 
четвер, о восьмій годині ранку, повітря 
струснув жахливий удар. Високий вул-
кан раптово розвалився на частини. В 
цю мить почався вогняний дощ — і весь 
Сен-П'єр відразу опинився у вогні. Пала-
ючий попіл, немов злива, падав на судна, 
що знаходились у бухті, і запалював їх; 
щохвилини лунав жахливий гуркіт, який 
змішувався з гуркотом грому. Море не-
мов кипіло. На палубу падали шматки 
розпеченої лави і попелу, і було таке вра-
ження, що настав кінець світу».

Юрій Клушин

Катастрофа на островi Мартiнiка
Світ, у якому ми живемо, наповнений різними катаклізмами, війнами, стихійними лихами, через що велика 

кількість людей гинула протягом усього існування планети Земля.  Однак тепер, у наші дні, шукаючи та пояснюючи 
причини, ніхто вже не каже, що найчастіше це є наслідком боговідступництва та гріховного життя, яке змушує Бога 

втручатися і голосно говорити.

Костюм лікарів чуми того часу

Острів Мартініка
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Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м. Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info  
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 
апостолів, 16: 30). Сталось це 

тоді, коли він побачив, що настав 
час міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
твоєму серці постали запитання, 
які хвилюють душу, і ти не знаєш, 

що робити.
Якщо хочеш справді бути 

з Богом тепер і у вічності, то 
потрібно стати  християнином, 

зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням 
Христа, з Його заповідями у 

Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником, 

що заслуговує на справедливе 
покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
помер 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 молитві 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 та 
Запорізька  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;

Кіровоградська обл. — 
+38(068)53-34567,

+38(099)953-67-27, Валентин;
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

С аме в СРСР, 18 листопада 1920 
року, була прийнята постанова 
про штучне переривання вагіт-

ності. Така директива мала на меті зберегти 
життя та здоров'я жінок, які хотіли уникну-
ти «небажаного поповнення». Згодом за 
цим прикладом почали діяти інші країни. 
Китай узаконив аборти у 1950-х, Англія в 
1969, Америка у 1973, Канада та Франція 
приєднались до цього списку в 1975. 

***
Починаючи з середини ХХ-го століття, 

у світі розгортається масштабна кампанія 
з легалізації абортів. У Сполучених Штатах 
це пояснюється так: жінка має можливість 
перервати вагітність за власним бажанням 
до тих пір, поки плід не стане життєздатним 
(англ. viable). У контексті 
даного рішення під цим 
виразом мається на увазі 
автономність, «здатність 
існувати поза материн-
ським організмом. 

Ось тому «неавтоном-
них» можна спокійно позбутися. І це в наш 
час у так званому християнському, чи то 
навіть релігійному, світі. Адже офіційно три 
аврамічних релігії: юдаїзм, християнство 
та іслам за своїм віровченням вважають 
аборт формою вбивства. 

***
За даними статистики, лише за січень 

2020 року у світі офіційно було прове-
дено 3.5 млн. абортів, а значить, за рік 
близько 40 млн. дітей загинуть через неба-
жаність, «неавтономність» та можливу «за-
грозу», яку вони несуть.

***
За даними Всесвітньої організації охо-

рони здоров'я, у світі щорічно здійсню-

ється близько 25 мільйонів підпільних 
абортів. У 20 % вони призводять до ін-
валідності жінок. Близько 97 % з них про-
водяться у країнах Африки, Азії та Латин-
ської Америки.

***
Сучасна медицина пропонує перерива-

ти вагітність декількома способами, кожен 
з яких має свої плюси, мінуси, протипока-
зання та ціну.

Хто б міг подумати, що вона може так 
коливатися. Від 75 доларів і до 15000. Проте 
середня ціна тримається у межах 400-500. 
За офіційними даними, клініки з надання 
таких послуг за рік отримують близько 
15 000 000 000 доларів.

***
Відома американська діячка Джанна 

Дженсен з'явилася на світ 6 квітня 1977 
року у Лос-Анджелесі. В її медичній карті 
вказано: «Народилася під час сольового 
аборту». Сольовий розчин вводився з ціл-
лю випалити дитину зсередини, після чого 
вона виходить з утроби матері протягом 24 
годин. Джанна народилася живою через 
18 годин, щоправда нищівна отрута дала 
про себе знати. Мозок через нестачу кис-
ню спровокував ДЦП, з яким їй доводиться 
жити. Великими зусиллями волі вона подо-
лала обмеження у пересуванні і зараз куль-
гає лише на одну ногу.

 Джанна вирішила розшукати того, хто 
провів «невдалий» аборт. Виявилось, що це 
сталося в найбільшій мережі клінік з надан-

ня таких послуг у США, дохід якої становить 
70 мільйонів доларів на рік. В одному з сво-
їх інтерв'ю лікар, який робив цю операцію 
(Джанна розшукала його), не соромлячись, 
говорив так: «Я абортував більше міль-
йона немовлят, і вважаю це своєю при-
страстю». 

Жахливо і моторошно від думки, що, 
позбавляючи когось життя, можна отриму-
вати задоволення.

***
У кожній державі процес узаконення 

абортів проходив по-своєму, проте на фоні 
останніх подій важко не помітити Австра-
лію. 26 вересня 2019 року після 119 років 
заборони у штаті Новий Південний Уельс 
було декриміналізовано аборти. П'ять ін-
ших штатів узаконили їх раніше: 

• Південна Австралія — 1969
• Західна Австралія — 1998
• Вікторія — 2008
• Тасманія — 2013
• Квінсленд — 2018
Загалом цей процес тривав аж 50 років. 

Після 26 вересня суспільство нарешті зра-
діло, адже прийшла довгоочікувана «сво-
бода дій» у всій країні. Думали, що цим по-
ставили крапку. Проте її за безбожні вчинки 
ставить Бог, і 26 жовтня у гору Хосперс, що 
на сході материка, влучила блискавка. Вона 
і викликала наймасштабнішу пожежу нашо-
го століття, під час якої загинули 24 людини 
та понад мільярд тварин, зруйновано 1500 
будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. 

Однак більш за всіх від цієї катастрофи 
постраждав саме Південний Уельс.

***
Деякі активісти, з 

прихильників односта-
тевих шлюбів, ствер-
джують, що саме вони 
можуть сприяти зни-
женню народжуваності 

та зменшенню абортів.
До 1992 року такий світогляд класифі-

кувався як психічна хвороба, але згодом, 
через ідеологічний тиск, цього пункту вирі-
шили позбутися. На сьогодні в Україні на-
раховують близько 800 тис. — 1,2 млн. 
осіб, які підтримують одностатеві шлюби, 
кожен десятий з яких є відкритим.

На думку кандидата психологічних 
наук Людмили Гридковець, суспільство, 
обравши такий підхід, стає на шлях са-
мознищення, адже все, що усуває його 
відтворювальну функцію, призводить до 
деструкції — руйнування й припинення 
існування. Тож виникає запитання: чому 
люди, які хочуть жити, не думають про на-
слідки своїх дій?

Богдан Михалюк

Кричущі факти

За свою тривалу історію Земля бачила не одне душогубство. 
Звичайно, ніде у світі ще не було прийнято закону про те, що 
вбивати є нормою. Проте «межі» понять про життя все-таки 
змістили. І сталося це рівно 100 років тому в Радянському Союзі. 

Проте на цьому не зупинилось, а розповсюдилось по всій землі.

— Чому не одразу звершується 
Божий суд над злими ділами?

— Ще за сивої давнини виникало пи-
тання: чому Бог не карав відразу людей за 
вчинене зло. Цікаві відповіді з цього при-
воду пропонує давньогрецький філософ 
Плутарх у своєму трактаті: «Про відстроч-
ку покарання грішників божественним 
правосуддям».

Визнаючи, що тільки Господь знає 
краще, коли, яким чином і наскільки 
сильно відплатити грішникам, мислитель 
розмірковує: 

1. Бог, на своєму прикладі, вчить пе-
реймати Його лагідність і терпіння, стри-
мувати гнів і не карати під впливом люті.

2. Дає грішникам можливість пока-
ятися і виправитися.

3. Дозволяє жити процвітаючи, щоб 
їхніми ж руками вершити справедливість 
стосовно інших беззаконників. Часто Бог 
карає одного грішника руками іншого.

4. Іноді щадить грішників, щоб вони 
могли завести потомство, яке чинитиме 
правду.

5. Часто покарання відкладається, 
щоб відплата за гріх була більш поміт-
ною. Рано чи пізно гріх буде покараний, 
як не у цьому, то в потойбічному світі, де 
будуть остаточно виявлені всі таємниці.

Підготовлено за Філіпом Шаффом

НАС ЗАПИТУЮТЬ — МИ ВІДПОВІДАЄМО Відскануй код та перейди 
за посиланням

Послухай повчальну історію із 
життя Геннадія Алєксєєва: 

"Пожежа на пасіці".


