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

ДВА БЕРЕГИ

«ГОТ МIТ УНС» 
Тобі коли-небудь говорили правду? 

Гірку. Відверто. В обличчя. 
Взагалі-то її потрібно говорити 

завжди. Або майже завжди. Ми ж із 
вами (в більшості) уміємо ловити ті 
моменти напівправди? Або просто чо-
гось недоказати. Не збрехав, але й…

Ст. 3

 Як я свідчила у 
прокуратурі

— Не відволікайтесь! Отже, ще раз 
запитую: кому служите? Хто вам пла-
тить за це? Дивіться в очі! 

Я підкоряюсь, але краєм ока помі-
чаю, як збоку насувається ніби пітьма, 
з якої раптом виринає сатанинська...

 Ст. 4

Постукало щастя
Вона була щасливою. За все своє 

життя вперше відчула подих справж-
нього блаженства. 

Хоча цьому нічого особливого й не 
передувало. Нареченого так і не мала. 
В лотерею теж нічого не виграла, бо не 
хотіла добробуту, що базується на...

Ст. 6

«Світло людей...»
Ми так звикли до світла, що навіть не 

здогадуємося про те, скільки проблем 
воно спричинило вченим, які намагали-
ся осягнути таємницю його природи. У 
першій половині XIX століття було екс-
периментально доведено, що воно яв-
ляє собою електромагнітні хвилі...

Ст. 7

Ж иття учнів Христових ча-
сто минало за важких об-
ставин. Після того, як вони 

пішли за своїм Учителем, їх стали гнати, 
бити, ненавидіти і навіть умертвляти. Їм 
не вірили, висміювали, принижували, на-
зивали шахраями. І в кожного з них було 
багато підстав, щоб впасти в розпач, зажу-
ритися, піддатись депресії.

Що ж давало сили не падати духом? 
Річ у тім, що причин не сумувати все-таки 
було більше. Точніше сказати, вони стали 
вагомішими.

По-перше, вони знали щось таке, що 
давало твердість іти за Христом. По-дру-
ге, учні довіряли цим знанням. Віра ж да-
вала правильний погляд на те, що відбу-
валось навколо.

Що ж знали та у що вірили апостоли? 
Ось слова одного з них, Павла:

«…Ми в трудних обставинах, але не 
впадаємо в розпач; переслідувані, але ми 
не залишені; повалені, та не гинемо. Бо ми, 
живі, безустанно віддаємося на смерть за 
Ісуса… ми віруємо, тому і говоримо, зна-
ючи, що Той, Хто воскресив Господа Ісуса, 
воскресить і нас з Ісусом...» (2-е коринтян, 
4: 8-14).

Хоча Павло особисто не зустрічався 
з Господом під час Його земного життя, 
однак знав і вірив, що не тільки Христос 
воскрес, але й сам він, хоч помре, одно-
го разу воскресне з мертвих. Ось чому 
дивився не на видиме, а на те, що чекало 
його після смерті. Це надавало сили не 
впасти в розпач за найважчих життєвих 
обставин.

Отже, ми виявили головну причину 
утіхи апостола. 

Господь воскрес і подарував усім нам 

надію на воскресіння. Ті події були пе-
редані з вуст в уста і записані згодом на 
сторінках чотирьох Євангелій. Ці знання 
доступні сьогодні всім. Але знаючи про 
це, люди рідко довіряють цій інформації, 
а тому не здатні дивитися на те, що відбу-
вається навколо, з оптимізмом.

Ось християнське кредо: ЗНАЄМО — 
ВІРИМО — НЕ ВПАДАЄМО В РОЗПАЧ. Це 
формула проходження чорної смуги для 
всіх, хто знає і вірить у Христове воскре-
сіння — обіцяне особисте воскресіння з 
мертвих і вічне життя в Його царстві.

Цими Великодніми днями бажаю чи-
тачам газети віри, надії, любові, а в цей 
важкий для України момент — здоров'я!

 ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Редакція газети

Знаємо — віримо — не впадаємо в розпач
Нині не тільки Україна, але й весь світ увійшов у чорну смугу. Страшна епідемія розповзлась і поширилась планетою, немов темна нафтова пляма 

в океанській воді. Хтось втратив здоров'я, близьких, дехто — роботу, бізнес. Є привід піддатися паніці, впасти в розпач і зажуритися.
Але незважаючи на всі перипетії, цими днями до нас наблизилось світле Воскресіння Христове — свято, що сповіщає про перемогу Господа над смертю.

Христос воскрес! Якби було не так,
То марною була б надія наша.
Не втримала в могилі смерть Христа,
У Нім – спасіння, в Ньому – наше щастя.

Христос воскрес! Для тих, хто йде за Ним,
Два слова цих звучать, як дивна пісня.
Пройшли назавжди безнадії дні –
Вселила віру ця блаженна звістка.

Ти ще сумний? Тебе бентежить страх?
Воскреслий і тобі дарує радість,
Повір душею в Господа Христа
І враз відчуєш: ти воскрес назавжди.

Христос воскрес! У цей святковий день
Вітаю з Великоднем усіх вас!
Христос воскрес і в небо нас веде –
Це особливо серце наше тішить.

Н. Берчук

Христос воскрес!Христос воскрес!
 Воістину воскрес! Воістину воскрес!

Вітаємо усіх наших читачів з великим святом Пасхи!Вітаємо усіх наших читачів з великим святом Пасхи!



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Й мовірно, ці слова Ісус сказав у 
храмі в особливий день єврей-
ського свята Кучок, який від-

значали на спогад виходу народу Божого 
з Єгипту. Сорок років Бог Сущий годував 
їх манною в пустелі та вказував шлях до 
обіцяної землі. Вдень їх вів стовп хмарний, 
а вночі дорогу освітлював вогненний. На 
згадку про це в останні дні свята в спеці-
альному місці храму запалювали яскраві 
світильники. Саме в цей момент Ісус про-
голосив: «Я Світло для світу. Хто йде вслід 
за Мною, не буде ходити у темряві той, але 
матиме світло життя», тим самим даючи 
зрозуміти народові, що Він і є Сущий Бог, 
Який дає істинне, дороговказне світло. І 
як тими далекими днями мандрування пу-
стелею, так і зараз Господь пропонує Свою 

турботу — світло та супровід.
Коли ті, хто слухав Христа (в основно-

му фарисеї), почули це, то сильно обури-
лися, адже вони прекрасно розуміли, про 
що говорить Ісус. Назвати себе світлом, та 
ще під час свята, вважалось майже бого-
хульством. І було рівнозначно тому, якби 
хто назвав себе Богом.

Потрібно сказати, що це не були по-
рожні слова. Відразу після сміливої заяви 

Ісус зцілює сліпонародженого чоловіка, 
вперше давши побачити світло його очам. 
«Доки Я в світі, Я — Світло для світу». Про-
мовивши це, Він сплюнув на землю, і з сли-
ни грязиво зробив, і очі сліпому помазав 
грязивом» (Івана, 9: 5).

Господь показав усім, що це не фра-
зерство і порожні слова. Зціленням сліпо-
народженого збулося сказане про Нього 
в Писанні: «І сказав йому Господь: «Хто дав 

уста людині? Або Хто робить німим, чи 
глухим, чи видючим, чи темним, — чи ж не 
Я, Господь?» (Вихід, 4:11). І тут Ісус знову дає 
зрозуміти оточуючим — Він є Сущий над 
усіма Бог, який може давати прозріння.

Отже, перш за все світло в словах Ісу-
са ототожнюється з Його Божественністю 
і здатністю вивести з пітьми. Сьогодні, в 
часи небувалого прогресу та інформації, 
цей світ усе більше занурюється в темря-
ву зневіри, гріха, пияцтва, лжевчень, воєн, 
ненависті до ближнього. Але Ісус Той са-
мий, що і багато століть тому. Сила Його 
Божества і здатність просвіщати не збідні-
ли. Світло Його Євангелія здатне провести 
життєвим шляхом і ввести в Царство Не-
бесне.

 Євген Бочаров

«Я — Світло для світу...»,
або як Ісус називав Сам Себе

В Євангелії від Івана Ісус Христос зробив ряд сильних заяв про Себе 
Самого. Ось одне з них: «І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я Світло 
для світу. Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві той, але 

матиме світло життя» (Івана, 8:12).

В ирушимо в минуле стародавнього Єгипту, 
коли він панував над навколишніми народами 
завдяки своїй могутній армії та незлічимому 

багатству. Серед єгиптян жив народ, який зберігав свою 
особливість і оселився там за часів Йосипа, чиєю рукою 
Бог врятував цей край від голодної смерті. Єгиптяни тоді 
були вдячні цій родині, яка на чолі з Яковом, батьком Йо-
сипа, на запрошення фараона стала їхньою частиною.

Але… ставши мешканцями країни, євреї не перетво-
рились на єгиптян. Їх різнила релігія. Єгипетське бага-
тобожжя суттєво відрізнялося від Всемогутнього Бога, 
Якого пізнали Авраам, Ісаак і Яків — праотці євреїв. Мир-
не співіснування двох народів тривало недовго, бо добро 
забувається швидко.

Далі ми читаємо в Святому Письмі наступне: 
«І вмер Йосип і всі браття його, та ввесь той рід. А Ізра-

їлеві сини плодилися сильно, і розмножувались, та й стали 
вони надзвичайно сильні. І наповнився ними той край. 

І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа. І 
сказав він до народу свого: «Ось народ Ізраїлевих синів чис-
ленніший і сильніший від нас! Станьмо ж мудріші за нього, 
щоб він не множився! Бо буде, коли нам трапиться війна, 
то прилучиться й він до ворогів наших, — і буде воювати 
проти нас, і вийде з цього краю».

І настановили над ним начальників податків, щоб його 
гнобити своїми тягарами. І він будував міста на запаси 
фараонові: Пітом і Рамесес. Але що більше його гнобили, 
то більше він множився та більше ширився. І жахалися 
єгиптяни через Ізраїлевих синів. І Єгипет змушував синів 
Ізраїля тяжко працювати. І вони огірчували їхнє життя 
тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої 
праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко ро-
бити» (Книга Вихід, 1:6-14).

Ось так розпочалися біди народу Ізраїльського. 
Що ж роблять у таких випадках правителі, виховані на 

ідеології ідолопоклоніння? Те, про що ми і читаємо далі: 
 «І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи: 

«Кожного народженого єврейського сина — кидайте його 
до річки, а кожну дочку — зоставляйте при житті» (Книга 
Вихід, 1:22).

Ви запитаєте: «Чому в річку?» Та тому, що в ній води-
лись священні для єгиптян крокодили, які насичували свої 

голодні пащі кинутими у воду малюками. О, як це схоже на 
сьогодення, коли гінекологічні кабінети «ковтають» уже не 
лише хлопчиків, а й дівчаток, і не одної нації, а всієї землі! 

Але повернімось до Пасхи. Така поведінка єгиптян не 
пройшла повз увагу Бога і, як тільки євреї поскаржилися 
Йому, наблизилися події, які стали відправною точкою 
цього свята. Бог послав Мойсея визволити свій народ 
із рабства. Фараон вчинив спротив Божому слову, за що 
єгиптян спіткали відомі десять кар. Дев’ятьом вони ще 
противилися, а після останньої благали покинути їхню 
країну.

Що ж це були за покарання?
Вночі ангел-губитель перейшов країною і вмертвив 

кожного первістка в сім’ях. Це була трагедія всієї держави. 
Не залишилося дому, де б не знявся лемент від страшного 
горя. Хоча ні… Багато осель губитель «перескочив» або 
«обминув». Чому? Бог наказав своєму народові заколоти 
кожній сім’ї ягня, а його кров’ю помазати одвірки. Це була 
«охоронна грамота» для ангела, яка свідчила, що в цьо-

му домі смерть вже відбулася, і йому не вільно заходити 
сюди. Тож він і «обминав», «перескакував».

Скільки нині на землі ходить ангелів-губителів? Свої 
жертви вони наздоганяють не тільки по домівках, а й у па-
латах лікарень. Як убезпечити себе? Надіти респіратор, за-
чинитися в будинку? Пройти тест, покликати лікарів? Хіба 
ті, що померли, цього не робили? А може варто подумати, 
чому смерть увійшла до домівок єгиптян і обминула євре-
їв? Якої ще нам потрібно кари, щоб прийняти жертву Сина 
Божого, Якого Іван Хреститель назвав Агнцем Божим? 
Тільки Його кров на одвірках наших сердець здатна вря-
тувати від губителя!

Але щоб вона діяла, необхідно залишити духовний 
Єгипет з його сучасною ідеологією, де центральними пи-
таннями виступають дітовбивство, перекручений гендер, 
одностатеві беззаконня. Де дітей навчають не стільки від-
стоювати свої права, скільки нехтувати обов’язками. Коли 
домашні тварини цінуються більше, аніж знедолені люди. 
Багато ще можна наводити прикладів «єгипетської мер-
зоти», через яку серця людей не здатні прийняти жертву 
Ісуса Христа, щоб отримати спасіння.

А воно так поруч… Вибирай: або «Єгипет» із мертвими, 
або «Ізраїль» зі спасенними кров’ю Ісуса Христа. 

Ігор Федьків

Скiльки нинi на землi ходить ангелiв-губителiв?
 Пасха… З єврейської це слово 

перекладається як «перескочити» або 
«обминути». В чому суть цього слова, чи 

актуальне воно для нас?

Я кби хтось запитав мене років п'ять тому, 
чому ми помираємо, я б відповів — приро-
да в нас така. І моя відповідь мала б деякий 

сенс. Але вона помилкова. 
Чому?
Все дуже просто. Ми були створені для вічного 

життя, щоб пізнаючи довкілля, з радістю прославляли 
велич Творця. Повірте, усього часу, який ми маємо, ви-
явиться замало, щоб дізнатись усе про Бога. Для цього 
необхідна необмежна вічність. Та, на превеликий жаль, 
перші земні поселенці знехтували можливістю жити 
вічно. Маючи вільний вибір, через непослух обрали 
інший шлях. Як наслідок — проклята земля, зміна люд-
ської природи і смерть. Щоправда, не одразу: Адам ще 
прожив багато років, але ціллю стало вже виживання.

Повернемось до раю, аби зрозуміти, що ж усе-таки 
там відбулось. Скажу одразу: я намагався уявити, та не 
зміг. Напевне тому, що на цій землі не зосталось жод-
ного місця, котрого б не торкнулася духовна пітьма. 
Тому й не може бути нічого, подібного до раю. Однак 

на землі ще є чудові місця. Отож уявімо собі одне з них.
Довкола неймовірна краса. Десь неподалік леви 

ганяються за віслюками, і не для того, щоб з'їсти — 
просто граються. Вовк і зайченя ласують смачною 
морквиною, а щука із зграйкою щученят у глибині 
прозорої річки живиться водоростями. І Господь на-
відує вас, щоб поспілкуватись про таємниці всесвіту. 
У Нього лише одне прохання: «І наказав Господь Бог 
Адамові, кажучи: «Із кожного дерева в Раю ти можеш 
їсти. Але з дерева знання добра й зла — не їж від ньо-
го, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!» 
(Буття, 2:16-17)

Отак би жили собі й жили. Не змогли. З'явився під-
ступний, хитрий змій, через котрого до жінки загово-
рив диявол, якому було не до вподоби, що Господь 
полюбив своє створіння. Тому і вийшов спокусити лю-
дину. Йому це вдалось і вдається до цього часу. 

Єдиним засобом спокуси було слово проти Бога. І 
людина повірила дияволу, впустивши смерть. Двері 
раю закрились. «І сказав Господь Бог: «Ось став чоло-

вік, немов один із Нас, щоб знати добро й зло. А тепер 
коли б не простяг він своєї руки, і не взяв з дерева жит-
тя, і щоб він не з'їв, — і не жив повік-віку». І вислав його 
Господь Бог із еденського раю, щоб порати землю, з якої 
узятий він був. І вигнав Господь Бог Адама. А на схід від 
еденського раю поставив Херувима і меча полум'яного, 
який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до де-
рева життя» (Буття, 3:22-24).

Людина була створена, щоб жити вічно, та непослух 
став жалом смерті. Хтось може скаже: «От був би я там, 
то втримався б!». Час зазирнути в очі правді — не всто-
яв би. Ми не спроможні самотужки протистояти злу. 
Багато хто намагається, але це не надовго. 

Та Господь не залишив нас в обіймах смерті. Він 
зійшов на землю і виправив страшну помилку ціною 
Свого життя. Христос переміг смерть: «З рук шеолу Я ви-
куплю їх, від смерті їх вибавлю. Де, смерте, жало твоє? 
Де, шеоле, твоя перемога? Жаль сховається перед очи-
ма Моїми!» (Осії, 13:14)

Приймаючи Спаса, ми робимось Божими дітьми і 
маємо Його силу протистояти гріху. І знову стаємо на-
щадками вічності, загубленої на початку.

Ярослав Лобань

Жало гріха — смерть



ДВА БЕРЕГИ 3

Стівен Пол Джобс

АКТУАЛЬНО

«Т а де ж ваш Бог?» Чи не такі найчастіше 
чуємо слова, коли навкруги горе і біль?

Найлегше звинуватити когось у 
тому, що випадає на нашу долю. І не лише звинувачувати, а 
ще й проклинати за це.

«Та хіба ж я в чому винна, що на мене така напасть?» — 
питає людина у скрутні часи. А слово Боже пише — винна, 
тому й трапляються пожежі, землетруси, війни і цунамі.

«Та хіба ж я винна...» — вже лунає не запитання, а спроба 
виправдатись у тому, що відбувається навколо. Десь вини-
кла пандемія, а десь від голоду гинуть дорослі і діти. І це в 

той час, коли їжі має вистачати всім. Однак людська зажер-
ливість не дозволяє віддати хліб туди, де його обмаль. Кра-
ще погодувати домашніх тваринок — така нині гуманність. 

А війни та усілякі епідемії — то хіба не людських рук 
справа? Так чому ж тоді винен Бог? А чи замислювався 
хтось: від чого трапляється так багато страждання навко-
ло? Може, саме задля того, щоб ми змогли зрозуміти — 
винні! І не лише тоді, як біда. А раніше. Коли ще був час і 
можливість зрозуміти свою провину перед Богом і пока-
ятись. Бо коли горе вже в домі, то найчастіше не до каяття 
стає. Тоді замість прохання про допомогу в Небо линуть 
прокльони і зневага до Бога.

Адже останній час, і кінець усьому наблизився, а «дзві-
ночки» лунають все частіше, нагадуючи про те, що життя 
може обірватись будь-якої миті. 

І дуже важливо, яка думка щодо Бога буде в нашому 
серці, коли прийде всьому кінець!

«Але день Господній прийде, як злодій вночі, і тоді не-
беса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйну-
ються, земля і всі діла на ній згорять» (2-е  Петра, 3:10).

Чи винен Бог?
«...і люди від болю кусали свої язики—, 

і Бога Небесного вони зневажали від болю 
свого й від своїх болячок, та в учинках своїх не 

покаялись!» (Об'явлення, 16:10-11)

Я кось смертельно захворі-
ла мати моєї дружини. Діти 
намагалися її морально від-

волікти і розвіяти чимось, але реакція 
була непохитною: «Мені тут, на землі, 
вже нічого не миле!»

Теща була з простого народу, тому 
триматися особливо не було за що, 
а ось заможним людям трохи не так. 
Трапилась мені цікава інформація про 
відомого американського мільярде-
ра, засновника корпорації Apple Стіва 
Джобса, який помер від раку підшлун-

кової залози у віці 56 років 2011-го. 
Йому приписують ряд сильних ви-
словлювань на смертному одрі, хоча 
немає жодних підстав стверджувати 
його авторство.

Так чи інакше, але те, що йому при-
писують, дуже справедливе і гідне 
уваги. Чому? Тому що таких висновків 
повинна дійти кожна розумна людина, 
яка вважає себе за Homo sapiens.

Ось частина з них:
— У цей момент, коли я лежу хво-

рий і згадую все своє життя, я розумію, 
що визнання і багатство, які у мене є 
— безглузді і позбавлені вищого сенсу 
перед лицем неминучої смерті.

— Ви можете найняти когось, щоб 

керував за вас машиною або заробляв 
гроші, але не можете нікого найняти 
на всі ваші капітали, щоб він поніс цю 
хворобу замість Вас.

— Можна знайти і купити будь-
які матеріальні речі. Але є одна, яку 
не можна знайти і купити, коли вона 
втрачена, — це життя.

— Чим старшими ми стаємо, тим 
більше мудрішаємо, і поступово розу-
міємо, що годинник, який коштує 30 $ 
і той, що коштує 300 $, показує один і 
той же час.

— Чи будемо ми носити гаманець 
ціною 30 $ або гаманець, що коштує 
300 $ — обидва вміщають однакову 
суму грошей.

— Чи будемо ми їздити на автомо-
білі вартістю 150 000 $ або за 30 000 $, 
дорога і відстань однакові.

— У будинку площею 300 квадрат-
них метрів або 3000 — ви самотні од-
наково.

— Якщо ви летите в бізнес-класі 
або економ-класі, коли літак падає, то 
гинете разом із ним.

— Ваше справжнє внутрішнє ща-
стя виходить не з матеріальних речей 
цього світу.

— Не виховуйте своїх дітей, щоб 
вони були багатими. Виховуйте їх, 
щоб були щасливими. Тому, коли вони 
виростуть, будуть знати не ціну, а 
цінність речей.

Так ось, спостереження і висновки, 
як констатація факту, зроблені дуже 
вірно, але вихід і орієнтир не вказано. 
А він давним-давно відомий і описа-
ний в Євангелії. Але, на жаль, мало хто 
бере це до уваги...

Михайло Бондар

Висновки мiльярдера
Що потрібно людині, аби вона всерйоз задумалася про сутність 

життя? Якої «гучності» повинні бути слова або обставини? Про смерть 
говорити в наш «культурний час» якось не прийнято, проте цього не 
обминути. І переоцінку всьому доведеться зробити кожному. Однак 

висновки можуть бути абсолютно різними.

Ідуть чутки: одів корону вірус,
Проголосив себе володарем всесвітнім. 
І серед іншого — руйнує віру,
Ні юнь не жалує, ні літніх. 

Тривога навкруги і безнадійність,
Але ж Христос попереджав не дивуватись.  
По-іншому повинні богобійні
Усе довколишнє сприймати. 

Все виправдано: карантин і маска —
Життя людини на землі, мов тіні майво. 
І головне під сонцем — Божа ласка...
Про неї завчасу подбаймо!

Тим більше в тріумфальні дні весняні,
Коли усе навкруг вістить про воскресіння, 
Душа брунькує щирим покаянням
І крок лише їй до спасіння...

А. Бабачук

«Г от міт унс!» — думаю, де-
хто зустрічався з цими 
трьома словами. На ме-

талічних бляхах військових ременів у 
прусських вояків і їхніх нащадків, які у 
41-му прийшли на наші землі. «З нами 
Бог!» — перекладається. Не вбачаю 
жодної потреби описувати тепер невід-
повідність цього вислову. Впевнений, 
що усі розуміють. Якщо ще не переко-
нались, то після закінчення карантинів 
і пандемій раджу відвідати не таке вже 
й далеке містечко Освенцім чи Бухен-
вальд — там відразу тверезієш.

Так от невідповідність напису «З 
нами Бог!» на хоругвах, прапорах, по-
гонах усяких штурмових... десантних... 
гвардійських... Сподіваюсь, ми розу-
міємо, про що мова? А от з іншим нам 
буває важче, особливо коли страшні, 
смертельні небезпеки вибивають твер-
ду землю з-під ніг. Бідні віряни науки та 
прогресу, світлого майбутнього у циф-
ровій цивілізації чомусь сьогодні схо-
пились немов за рятівне пінопластове 
коло — за цей, колись вкрадений фаши-
стами вислів «З нами Бог!»

90-ий псалом із Біблії став багатьом 
наче щитом від бід. Промовчу про інші 
релігійні атрибути і реманент. Ось саме 
про це і хочеться по правді запитати: 
«Ви це серйозно?! Ви насправді в це ві-
рите?» Невже багаторазове повторен-
ня якогось тексту відверне віруси? Чи 
кілька малюнків на панелі авто або стіні 
дому спасе від негараздів і лих? Ви це 
серйозно практикуєте?

Але такий стан речей Біблією нази-
вається марновірством. Коли людина 
надію і віру, яку повинна спрямувати до 

Вишнього Живого і Справжнього Бога, 
покладає на щось чи на когось іншого, —
це і є марновірство. 

Цими тривожними днями від кого 
лише не доводилося чути чи прочитати 
цей ви-
слів — «З 
нами Бог!». 
О, скіль-
ки язиків 
і умів на-
м а г а ю т ь -
ся вкотре 
себе обма-
нути. 

Я к щ о 
ти не хо-
чеш зна-
ти Бога, а 
на Його 
думки і ба-
жання тобі 
г л и б о к о 
начхати; якщо ніколи не замислювався 
над своїм духовним життям і байдужий 
до гріховного стану власної душі — не 
займайся сьогодні самообманом. Якщо 
Бог тобі ніхто і його заповіді — порож-

ній звук, то ж як тебе спасе кілька завче-
них незрозумілих і чужих твоєму серцю 
текстів? 

Люди завжди шукали, і сьогодні хо-
чуть вірувати в чудодійні кнопки або 

таблетки. На-
тиснув — і ві-
рус оминув. 
П о к р о п и в 
якоюсь во-
дою, чи при-
клав амулет, 
або хтось 
п р о к а з а в 
над тобою 
молитву — і 
все минуло. 
А чи не за-
дешево? Чи 
не запросто 
в и р і ш и л и 
п р и р у ч и т и 
Бога? Напри-

клад — «бах грошик», і Бог виконав ба-
жання... Проказав чудодійну молитву — і 
Він спішить відігнати усілякі негаразди. 
Запалив свічку — і… враз — моя родина 
вже здорова і не бідує. НЕ ОБМАНЮЙТЕ-

СЯ! «СЯ НЕ ОБМАНЮЙТЕ!» — говорили 
колись наші предки. Бог не приручаєть-
ся. І не бігає в когось прислужником або 
охоронцем.

Скажу навіть більше. Гірке, але прав-
диве: якщо Він тобі ніхто, то й у зворотно-
му порядку те саме.

Якщо тобі все одно, що Він хоче або 
які залишив заповіді, що думає, відчуває, 
радить, як дивиться на твоє життя, то не 
обманюйся.

Як би ти себе при цьому не називав, 
як би не називала себе твоя релігія — 
якщо Бог не потрібен — ти Його не маєш!

«Та Бог нині не з вами» — гірко, мало 
не зі слізьми, промовив у вірші росій-
ський народний поет до своїх сучасників 
колись, у 20-х роках минулого століття. І 
скільком самовпевненим релігійникам 
сьогодні хочеться повторити це саме.

Саме зараз, перед лицем тривожних 
подій, коли ангел смерті дзвонить у дзві-
ночок десь уже неподалік, а може неза-
баром прийде і за тобою — не обмани 
себе. Не повторюй, мов священну ман-
тру, — «З нами Бог!».

Краще спробуй знайти Його. Так-так, 
знайти. Він готовий відкриватися, праг-
не вийти (навіть вибігти) назустріч. Дати 
Себе побачити і зрозуміти. Подарувати 
правдиву віру.

Візьми до рук Євангеліє. Прочитай 
про Ісуса. Знайди там відповіді: Хто Він? 
Як і чому жив? Чого навчав? Які думки ви-
голошував? До чого закликав?

І певен: досліджуючи, ти здивуєшся, 
побачивши велику відмінність між Його 
вченням і традиційними віруваннями, які 
панують сьогодні у світі.

Олекса Бурчак

«ГОТ МIТ УНС»
Тобі коли-небудь говорили правду? Гірку. Відверто. В обличчя.

Взагалі-то її потрібно говорити завжди. Або майже завжди. Ми 
ж із вами (в більшості) уміємо ловити ті моменти напівправди? Або 
просто чогось недоказати. Не збрехав, але й правда нікого не вколола. 
Утім, без сумніву, на часі такий історичний момент (а я переконаний, 
що він переломний), що зараз треба сказати її. Розумію, десь вона буде 

гіркою, комусь неприємною, але наразі дуже потрібною.

Прусська пряжка ременя



ДВА БЕРЕГИ4 ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

В она обережними, невпевнени-
ми кроками перетнула зал очі-
кування автобусного вокзалу і 

втомлено опустилась на лавку, поклавши 
поряд палицю, на яку опиралась. Пакет 
з речами бабуся залишила на колінах, 
неспокійно тереблячи його тремтячими 
пальцями.

Віра спізнилася на свій рейс і тепер, 
чекаючи наступного, що мав бути лише 
через дві години, молилась подумки: «Го-
споди, чому? Я ж завчасно виїхала...» Але 
з того часу, як повірила в Бога, знала, що 
нічого просто так у житті не відбуваєть-
ся. Тому сиділа навпроти бабусі, уважно 
дивлячись та спокійно спостерігаючи за 
її зморшкуватим схвильованим облич-
чям; та ось їхні погляди зустрілися. Віра 
підійшла до старенької... 

Через кілька хвилин вже знала не дуже 
втішну її історію. Бабуся не мала близьких 
родичів: дітей не було, а чоловік помер. 
Сусідка допомогла приїхати в обласний 
стаціонар на лікування, де довелося ви-
тратити всі свої збереження, залишив-
шись із кількома гривнями в кишені... У 

великому місті вкрай розгубилася, і її охо-
пив справжній розпач: куди звернутися, 
де шукати потрібний автобус і як добрати-
ся до рідного села?!

Лагідно заспокоївши її, Віра сказала, що 
все буде добре і вона допоможе, чим змо-
же. Потім знайшла необхідний напрямок, 
розшукала касу, яка виявилась в іншому 
приміщенні вокзалу, дізналась, де паса-
жирці потрібно буде пересісти на інший 
автобус до свого села. Потім домовилася з 
водієм допомогти в цьому старенькій.

Незабаром вже садовила бабусю в 
автобус. А та, здавалося, змінювалась на 
очах! Із переляканої та схвильованої пе-
ретворилася на веселу і життєрадісну. 
Коли запитала, як її ім'я, посміхаючись, 
жартома відказала: «Маруся — я тебе бо-
юся!» І все дякувала, дякувала, дивуючись 
і запрошуючи в гості, особливо коли вкла-
ла їй в руки гроші для оплати наступного 
маршруту додому. «Богові дякуйте! Він 
Вас любить!» — тепло промовила Віра. А 
про себе подумала: «Справді, усе в житті 
не просто так...»

Н. Замкова-Ферфелуца

Не просто так
В есна вступає в свої права. Після 

холоду, вологи, мляво стоячих 
дерев вона просто зачаровує 

своєю красою, великою кількістю фарб, спі-
вом птахів.

Скільки б людина не зустрічала її у своє-
му житті — це завжди захоплення душі. Як 
би хто не любив зиму, однак із нетерпінням 
чекає теплих днів.

Колись, мешкаючи в Росії, мені дове-
лося бачити весну тричі за один сезон. Од-
ного разу з батьками прилетіла в Україну. 
Скільки чудових квітів! А бузок! Як не захо-
плюватися?

Погостювавши в Україні, через місяць 
ми полетіли в Тольятті. На наш подив і тут 
всюди тільки-но зацвів бузок. Ще раз поми-
луватися гарними квітами — велике задо-
волення. Однак усьому приходить кінець, 
адже і він цвіте не надто довго, та й нам у 
дорогу збиратися.

Наступною за маршрутом була Карелія. 
І знову приємна зустріч із щедрим цвітін-
ням кущів бузку!

В таку пору в будинку не всидіти. Хо-
четься вдихати свіже повітря, слухати спів 

птахів, працювати на вулиці, де тепле сон-
це! Кожна квіточка пробуджує всередині 
приємні почуття. Усе єство радіє й напов-
нюється любов’ю до всіх людей. Здається, 
що це вершина блаженства. Що може бути 
краще?

Але в ці дні по-особливому ще радієш 
воскреслому Христу, адже навіть приро-
да говорить про це. Саме навесні весь світ 
святкує перемогу Господа над смертю та 
духовною темрявою.

І якщо у всіх сферах життя все йде «як 
треба» та в цілому воно вдалося, однак 
ви абсолютно не відаєте, що з вами буде 
після нього? Тоді який сенс трудитися для 
вічної смерті? Відповіді на це дає Христос. 
Він переміг смерть на горі Голгофі, возніс-
ся на небеса, і тих, хто Його любить, бере 
до Себе.

«Але, як написано: «Чого око не бачи-
ло й вухо не чуло, і що на серце людині 
не впало, те Бог приготував був тим, 
хто любить Його!» (1-е Коринт. 2:9)

Тому краще бути може! Потрібно тільки 
повірити в Христа і полюбити Його.

Марія Білоусова 

Хіба може бути ще краще?

Р аніше я деякий час працюва-
ла у Генпрокуратурі і за своїми 
службовими обов’язками мала 

доступ майже до всіх кабінетів.
Взагалі-то я не дуже хоробра. Але нещо-

давно навернулась до Господа і горіла без-
страшним бажанням свідчити про Нього 
скрізь: на вулиці, вокзалі, у школі, в дитсадку. 
І навіть у цій грізній установі, де працювала.

Якось у Великодні дні, прийшовши на 
роботу з повною сумкою Євангелій, захо-
джу до одного з заступників генерального, 
вітаю зі святом і пропоную йому.

— А що це таке? — глянувши на назву 
«Новий Заповіт», ошелешено запитує він 
пошепки, щоб не почула секретарка в сусід-
ній кімнаті.

— Це — найкращий кодекс для всіх ча-
сів і народів, — пояснюю його ж професій-
ною мовою. — Тут Бог навчає, як правильно 
діяти за різних життєвих обставин.

Прокурор бере Євангеліє, дякує і ховає 
у шухляду.

Далі заходжу до відділу кадрів. Там си-
дять чоловік і жінка. Зустрічають дружньо. 
Вітаю зі святом і дарую Нові Заповіти та ди-
тячі Біблії — для їхніх дітей.

— Та нам і самим треба починати з дитя-
чих, — каже жінка, взявши в мене книжки і 
ховаючи у великий сейф. — Бо ми самі ще, 
як діти. Нічого не знаємо про Бога. До речі, 
якщо у вас є ще, то зайдіть до першого відді-
лу. Там працює чимало молодих мам. Гадаю, 
вони залюбки візьмуть їх.

І справді, у першому відділі жінки розха-
пали дитячі Біблії і Нові Заповіти.

«Дякую, Господи, що все так чудово 
складається, і всі відкриті для Твого Слова!» 
— радо молюся і йду виконувати свої без-
посередні службові обов’язки.

На цій хвилі натхнення хотіла після ро-
боти роздати Нові Заповіти охоронцям при 
вході. Та вони переглядаються і не беруть. 
Аж тут з-за моєї спини з’являється офіцер.

— А що це ви тут роздаєте? Ану пока-
жіть. — Ні. Не можна. Це заборонена літе-
ратура.

— Та що ви кажете? — дивуюся я. — У 
нас же Воскресіння Христове — державне 
свято. А Новий Заповіт — це Слово Христо-
ве. Ви ж теж, мабуть, учора святкували, як і 
всі.

— То не ваша справа, що я робив учора, 

— спалахує офіцер.
— Вибачте, будь ласка, якщо чимось об-

разила, — кажу примирливо. — Я гадала, 
що зараз нові часи, і все змінилося.

— Нічого не змінилося. Усе, як і раніше, 
— злісно блиснувши очима, процідив крізь 
зуби офіцер. — Ідіть геть і не здумайте ще по 
кабінетах розносити, бо матимете пробле-
ми! — пригрозив він.

Виходячи на вулицю, збентежено розду-
мую: «Темні сили так легко не здаються. І цей 
служака, мабуть, доповість про мене кому 
слід. Господи! Підкажи: як діяти далі? Дай 
мудрості 
і відваги!» 
Трохи за-
спокоїв-
шись, іду 
додому.

Н а -
з а в т р а 
п е р е д 
д в е р и -
ма про-
куратури 
д е щ о 
н а п р у -
ж у ю с ь . 
Та за-
йшовши, 
полегшено видихаю: того офіцера немає, 
а охоронці пропускають мовчки. «Госпо-
ди, дякую, що прибрав цю перепону!» (До 
речі, той офіцер не з’являвся і наступними 
днями).

Підбадьорившись, піднімаюся ліфтом 
нагору, роздаючи Євангелії всім охочим. 
Лише високий сивий генерал чемно від-
мовляється, та коли йому пояснюю, що в 
цій книжечці він знайде розраду, якщо йому 
буде сутужно, то бере останній примірник, 
який у мене залишився.

Вийшовши в коридор, зустрічаю пол-
ковника зі слідчого відділу і вітаю його та-
кож зі святом.

— У мене до вас серйозна розмова, — 
говорить він, відчиняючи двері свого кабі-
нету і жестом запрошуючи увійти.

— Сідайте, — показує на стілець на-
впроти свого столу. — Я буду запитувати, 
а ви відповідайте, не задумуючись і дивля-
чись мені у вічі.

Потім сідає за стіл, вмикає настільну лам-

пу і спрямовує світло в очі. Спочатку поду-
мала, що він жартує, але раптом починає на 
мене гримати. Я лиш устигаю миттєво помо-
литись: «Господи, допоможи!»

— Навіщо ви тицяєте всім цю літерату-
ру? Де ви ще працюєте? Хто вам платить за 
це?

Запитання сиплються з такою швидкі-
стю, що ледве встигаю відповідати.

— Чому ви стежите за мною? Хочете зі-
брати на мене компромат?

— Який ще компромат? — перепи-
тую. — Якщо ви про це, — киваю головою 

в куток, 
де ви-
шикува-
лась ціла 
батарея 
порожніх 
пляшок, 
— то їх 
і так ба-
чить ко-
жен, хто 
заходить.

— 
Не відво-
лікайтесь! 
Отже, ще 
раз запи-

тую: кому служите? Хто вам платить за це? 
Дивіться в очі!

Я підкоряюсь, але краєм ока помічаю, 
як збоку насувається ніби пітьма, з якої 
раптом виринає сатанинська мармиза, яку 
малюють у деяких християнських тракта-
тах. «Але ім’я Ісуса сильніше!» — мелькає в 
голові. І я твердо відповідаю:

— Служу я Ісусу Христу і заради слави 
Його! Він віддячує мені за це Своєю лю-
бов’ю і могутньою охороною!

Мармиза миттю зникає і враз відчуваю 
нестримну радість: перемога!

Полковник вимикає лампу і відкидаєть-
ся на спинку стільця. 

— Ось тепер я переконався, що не 
брешете, а любите Ісуса. У вас очі світять-
ся, коли говорите про Нього. Ви — залізна 
жінка. Не кожен чоловік зміг би витримати 
такий допит, — додає з повагою.

— Та це не я, а Той, Хто в мені. Він сильні-
ший за того, хто в світі, — кажу і жалкую, що 
в мене вже не залишилося жодного Єванге-

лія, щоб йому подарувати…
Але слушна нагода випадає через де-

кілька днів. Іду коридором, аж відчиня-
ються двері полковникового кабінету, і він 
знову запрошує мене до себе. «Ще один до-
пит?» — насторожуюсь, заходячи. Та враз 
бачу кількох його співробітників і співро-
бітниць.

— У мене день народження, — пояснює 
він і люб’язно простягає келих з вином.

— Ні, краще з чистою водою, — відка-
зую.

— Воля ваша, — не наполягає іменин-
ник, наливаючи мені води. — А що ви по-
бажаєте?

— Хай благословить вас Господь у всьо-
му!

— О! Такого мені ще ніхто не говорив!
— А ще прийміть подарунок, — і про-

стягаю Новий Заповіт.
— Що ж, від подарунків не відмовля-

ються.  До речі, — звертається уже до своїх 
гостей, — я переконався, що Бог допомагає 
мені розслідувати надто заплутані справи.

А я радію!
Незабаром Господь дарує ще одну ра-

дість. Отой сивий генерал сам зайшов до 
мене.

— Як я вам вдячний! — ще з порога 
почав він. І на мій запитливий погляд роз-
повів: — Знаєте, для мене і справді наста-
ли невеселі часи — випхали на пенсію, і в 
родині не все гаразд. Тож згадав ваші слова 
і почав читати Євангеліє, звіряючи з нею 
своє життя. Я наче прозрів. Бачу, що не так 
жив, не те робив, не цінував своєї дружи-
ни… і от розлучаємося. Нічого вже не можу 
повернути назад…

— Але Господь може все, бо Він Все-
могутній, — відказую я. — Зверніться до 
Нього з молитвою, попросіть прощення 
за своє колишнє життя. А потім попросіть 
пробачення у дружини. Бог змінює серця і 
обставини, примирює ближніх і навіть во-
рогів, і вас може примирити. Не все втра-
чено…

— Справді? — трохи підбадьорившись, 
перепитує генерал. — Ще раз дякую за 
Євангеліє, — каже, потискуючи мені руку 
на прощання. — Спробую скористатися 
вашою порадою. Ви наче запалили світло в 
кінці тунелю.

Людмила Шамовська

Як я свідчила у прокуратурі
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П івнічне місто. Вулиці світяться різноко-
льоровими вогнями. Починають своє 
нічне життя бари і казино. Парки тихо ша-

рудять запиленим листям. Алеями розбрілася гикаюча 
молодь. Місто ось уже пів години живе нічною стихією.

Прихований від пильних поглядів ефір сповнений 
багатоголоссям сучасного радіомовлення. Місто по-
топає в ньому. Радіохвилі FМ прагнуть проникнути в 
кожен його куточок, і їм немає перешкод у цих кам'я-
них джунглях.

Серед безлічі розважальних передач молодик ви-
брав «Телефон довіри». Додавши гучності в салоні 
свого розкішного автомобіля, він 
відкинув голову на спинку 
сидіння. Легкий хміль ту-
манив зморену голову, а 
тілом розливалася солодка 
знемога. Сьогодні його ці-
кавила саме ця програма, 
тому що галасливий день 
втомив своїми веселощами 
сите серце, а музика вже 
дратувала збуджені нерви...

У залі очікування заліз-
ничного вокзалу, за стійкою 
бару змучена, сонна про-
давщиця невдоволено гля-
нула на свій засмальцьований 
приймач, коли в ньому змовкли ритми сучас-
ного танцю. Вона піднялася з хиткого стільчика і стала 
люто протирати і без того чисту стійку, щоб ненароком 
не заснути. З динаміку раптом заговорило, і жінка при-
слухалася...

Старий пастор ніжно поцілував свою вже заснулу 
дружину й вирішив, борючись із безсонням, налашту-
ватись на якусь християнську хвилю.

***
— Перший дзвоник! — жваво затараторив ведучий. 

— Зараз ми дізнаємося тему нашої сьогоднішньої пере-
дачі. Алло! Алло! Як вас звуть? Представтесь, будь ласка!

— Мене звуть Олена, мені шістнадцять років, — у ти-
хому, зніяковілому голосі вчулася неприхована печаль.

— І що ж спонукало зателефонувати нам сьогодні 
опівночі?

На деякий час запанувала тиша, і ведучий захвилю-
вався:

— Алло! Алло! Ви ще з нами?
— Так. Я не знаю, з чого почати, — голос здригнувся 

від хвилювання і осікся.
— Почніть з найголовішого, так буде легше.
Знову тиша. Потім тиха відповідь.
— Справа в тому, що у мене рак. Легенів... Мені дуже 

потрібна порада. Я не можу більше так жити. Я лише 
нещодавно закінчила школу... Лікар сказав, що мені за-
лишилося жити кілька місяців, і зробити вже нічого не 
можна. — Голос стих, і було чути, як на іншому кінці дро-
ту дівчина бореться зі сльозами. Ведучий теж мовчав.

— А у мене зовсім нічого не болить! — вигукнув у 
відчаї, зі схлипуванням, голос. — Я ще сповнена сил: 
ходжу, бігаю, нормально їм. Але багато речей вже не в 
змозі робити: радіти, спати і розуміти людей. Я ще жива, 
але в той же час — уже мрець.

Голос раптом став твердим і впевненим, і уважний 
слухач почув у ньому зухвалу нотку.

— Знаєте, яке самотнє життя у таких примар, як я? 
Ніхто з людей нас не розуміє. Всі тільки жаліють, а мені 
від цього нудно. Навіть рідні вже не ставляться до мене 

як раніше. І таке відчуття, наче кожен намагається на-
гадати про хворобу. Вночі я не можу нормально спати, 
а вдень дуже часто думаю про те, як у темряві до мене 
прийде смерть і вхопить своїми холодними пальцями. 
Щоб заснути, доводиться приймати сильне снодійне, а 
від нього я потім весь день ходжу, як загальмована...

Невелика пауза дала перевести дух дівчині і тим, 
хто слухав.

— Я цілими днями сиджу в своїй кімнаті і думаю про 
те, який взагалі сенс має моє життя. Та й для чого воно? 
Зовсім недавно ще була сповнена сил, планів і праг-

нень. Що ж тепер змінилося? Я зовсім 
не відчуваю себе хворою. Але слова 
лікаря… Краще б він приховав це 
від мене, і ще два місяці пожила б 
нормальним життям. Навіщо тепер 
ці муки? Краще б уже померти...

— Олено, — наче прокинувшись, 
хрипко заговорив ведучий, — у тебе ж повинні бути 
шкільні друзі, ровесники. Може, вони зрозуміють тебе 
краще?

— Хлопця у мене ще ніколи не було, а найкраща по-
друга... ми з нею як на різних полюсах. Коли вона почи-
нає хвалитися своїми новими колготками «Levante», які 
подарувала їй мама, то не розуміє, що мені це вже не 
цікаво, а потім я плачу, а вона не може збагнути, що від-
бувається, і йде геть. Останній раз поділилася зі мною 
радістю, що вступила до медичного... Як я їй заздрю! 
Адже ми разом хотіли туди... Але зараз це втратило для 
мене сенс. Більшість друзів давно залишили, тому що 
їм зі мною вже не цікаво, та й мені з ними. Скажіть, куди 
подіти решту часу? Що робити зі страхом смерті? Коли 
я думаю про це, всередині все холоне, адже я така мо-
лода, мені ще рано вмирати...

— Так, твоє становище дійсно надзвичайно важке, 
але не варто впадати у відчай, — ведучий глибоко зітх-
нув і спробував надати своєму голосу більшої бадьоро-
сті.

— В нашій студії присутній професор кафедри 
психології доктор Гулевич. Він постарається відпові-
сти на твої запитання і неодмінно дасть конструктив-
ну пораду.

— Доброї ночі, Оленко, — низький і спокійний го-
лос впевнено звернувся до дівчини.

— Я чув твою сумну історію і розумію, як тобі зараз 
важко. Ти дуже мужня дівчина, якщо можеш поділити-
ся своїм горем ось так, по телефону, з чужими людьми. 
Ти шукаєш допомоги, хоча інші вже опустили б руки, 
терпиш, коли інші вже б не терпіли. Усвідомлюючи 
всю відповідальність покладеним на мене завданням, 
хотів би підбадьорити тебе. Послухай моєї поради, ти 
ще можеш повернутися до свого колишнього життя, 
ще можеш відчути щастя і радість. Тобі лише необхідно 
змиритися з неминучістю і взяти хоча б те, що належить 
по праву. Нехай два місяці! Але це буде найкращий час 
твого життя. Поки не прийшла смерть, постарайся взя-
ти від нього все, що воно повинно було б тобі дати. Ти 
молода, красива, ще сповнена сил, а значить, можеш 

ще любити і бути коханою. Сходи на дискотеку, відві-
дай молодіжний клуб, басейн, парк, ресторан. Якщо так 
зробиш, то неодмінно з'явиться хлопець, який полю-
бить тебе, і якому ти подаруєш найцінніше, що у тебе є. 
Оленко, будь щаслива, я зичу тобі гараздів!

— Сьогодні знаменна ніч, — знову заторохтів ве-
дучий. — Наша героїня неодмінно знайде ще радість у 
своєму житті, і тоді...

Гучний голос ведучого став дратувати. «Щось не 
те...» Молодий чоловік презирливо посміхнувся і вимк-
нув приймач. У машині стало тихо. Тільки чути було, як 
стукає його серце. Про що він думав? Про те, що якщо 
ця дівчина після гучної компанії і випивки буде відчу-
вати себе так само погано, як він, то краще б їй пора-
дити побільше снодійного. Він ще раз презирливо по-
сміхнувся. Йому зовсім не хотілося замислюватися над 
своїм життям, але це нав'язливе питання не давало спо-

кою: «А що б я робив, якби залишилося жити 
два місяці?» Він намагався не думати про це, 
твердо знаючи, що у нього немає відповіді, 
як, утім, немає її і у професора Гулевича...

За стійкою бару гіркими сльозами з чор-
ною фарбою заливалася продавщиця. Все 
життя постало перед нею в усій своїй тра-
гічності. Вона згадала, як у п'ятнадцять років 
пережила зраду коханої людини, а в дев'ят-

надцять її з дитиною залишив чоловік. Згадала наступні 
чотирнадцять років: виховання синочка, який з дитин-
ства не знав батька, постійна нестача грошей, приста-
вання мужиків, хвороби... Так, її життя теж уже довгі 
роки хворе — і хворе невиліковно. Але їй не можна 
вмирати, бо треба підняти сина, який у неї такий сла-
бенький і хворобливий. Мабуть, немає більш нічого, 
що б утримувало на цій скорботній землі. Вона згадала 
про хвору дівчину, і їй стало невимовно шкода її маму. 
Якщо дочка послухається поради, то цим, можливо, 
зведе її в могилу раніше від себе. Професор, звичайно, 
не сказав би таких слів своїй дочці.

Старий пастор лежав у темній кімнаті і з тугою вдив-
лявся в темряву. Губи його беззвучно ворушилися. Га-
ряча молитва за бідне дитя підносилася до престолу 
Великого Царя, Володаря життя. Пастор знав відповідь 
на запитання про швидку смерть. Бо знав Того, Хто да-
рує щастя, мир, радість і задоволення життям. Він ви-
ганяє страх смерті, дає сенс усьому сущому. Як гірко 
було усвідомлювати, що не знайшлося жодної людини, 
яка сказала б: «Мила, якщо неможливо зберегти тіло, 
то можна ще зберегти душу. Для цього не потрібно два 
місяці, досить миті, щоб позбутися страху і заглянути в 
очі вічності. Усього кілька слів: «Пом'яни мене, Господи, 
в Царстві Твоїм!»

У цю ніч пастору було не до сну, він міркував про 
історію Олени, і тихі сльози котилися по запалих щоках 
на білу подушку.

Було вкрай шкода слухачів, які слухали подібних 
радників. Скільки душ ще заплутаються в тенетах через 
їхню недолугість?

Професор повернувся додому опівночі, втомлений 
і розбитий. Перш ніж лягти спати, тихенько прокрався 
до дитячої і поцілував сплячу онуку. І дивлячись на неї, 
раптом знову згадав цей відчайдушний голос. Він при-
дивився до блідого обличчя дитини, і спиною пробігли 
мурашки. А що, коли… Але ні, це тільки бліде світло мі-
сяця, що падає з вікна на дитяче ліжечко. «Слава Бого-
ві!» — полегшено зітхнув професор, і очі його засяяли. 

З книги П. Сільчева «Ціна спокійного життя» (Смірна)

Складне Складне 
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В одній країні жив цар. Вечорами він міняв свої 
шати на простий одяг, щоб невпізнаним диви-
тися на життя людей. Одного разу помітив не-

великий будиночок чоботаря, в якому були відкриті двері 
і вікна, на столі горіла лампа, і лунали хвалебні вигуки.

Він наблизився і побачив наступну картину: за 
столом зі всілякими стравами сидів старий і з задово-
ленням вечеряв, славлячи і дякуючи Богові. Перео-
дягнений цар вирішив зайти і дізнатися, що за свято. 
Він постукав у двері і почув: «Проходь, дорогий, сідай! 
Гість — це дар Божий!» Правитель поцікавився: «У чому 
справа? Чому святкуєш?»

Той відповів: «У мене звичайний день. Вдень я ремон-
тую взуття заможним людям, а ввечері допомагаю бід-
ним, не вимагаючи плати. Якщо хтось побажає віддячити 
монеткою — не відмовляюся. Сьогодні, повертаючись 

додому, на виручені гроші купив ці продукти. Мій Бог 
дуже добрий і турботливий, і тому я їм з апетитом і слав-
лю Його».

«Почекай, — подумав цар, — зайду подивитися, як він 
буде хвалити і славити Бога завтра».

Наступного вечора, підійшовши до будинку чобота-
ря, ледь повірив своїм очам: той знову добре їв, співав 
і хвалив Бога. Володар запитав: «Як минув день?» «Мій 
Бог, якому я служу, — відповів господар, — все знає і все 
може. Він тримає мене в Своїх руках і дає мудрість. Наш 
цар справедливий і стежить за тим, щоб усі платили по-
датки, тому своїм указом наклав заборону на діяльність 
чоботарів без ліцензії. Вранці я прийшов на роботу і про-
читав указ. Що ж робити? Адже у мене немає ліцензії! І 
тоді вирішив, що буду черпати з криниці воду та розно-
сити людям. До вечора заробив достатньо грошей і знову 

купив їжі. Мій Бог піклується про мене!»
Наступного дня був виданий новий указ. Щоб запобіг-

ти поширенню інфекцій, заборонялося розносити воду 
по чужих хатах. Кожен міг черпати з криниці тільки для 
себе і своєї сім'ї.

Увечері знову знайома картина: вікна відкриті, горить 
лампа, звучать хвалебні вигуки, старий із задоволенням 
їсть. Здивований володар зайшов і поцікавився: «Як ти 
сьогодні прожив?» «Мій Бог попіклувався про мене, —
відповів старий. — Він знову умудрив мене. Я навіть не 
знав, що у нас такий добрий цар, який турбується, щоб 
ніхто не захворів, і заборонив розносити воду по чужих 
хатах». «А що ж ти?» «Бог мій умудрив мене, і я вирішив: 
піду до лісу, буду носити дрова. І ось, у мене знову є їжа. 
Бог піклується про мене!»

Тоді цар вигукнув: «Я безсилий! Неможливо вибити 
основу з-під ніг того, хто довірився Богові!»

 ✓  Цінуйте те, що маєте! Дякуйте Богові 
частіше — адже багато хто мріє про таке 
життя, як у вас!

Мій Бог піклується про мене
(Притча)

Складне Складне 
питанняпитання



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНЄ СЛОВО

Ж иття часто ставить нас 
у непередбачувані об-
ставини. І сьогоднішній 

день не став винятком. З самого ранку 
небо затягнуло темними хмарами, на-
крапав дощ. Виходити за поріг не було 
ні найменшого бажання, та й робити 
особливо нічого не треба, тому, швидко 
впоравшись з домашніми справами, сів 
за робочий стіл і замислився: «Чим же 
зайнятися?»

На думку нічого не спадало, і мимо-
волі став роздивлятися речі, які знахо-
дилися переді мною. Все було знайоме: 
комп’ютер, принтер, декілька блокно-
тів і канцелярський набір... Але відчут-
тя таке, начебто чогось не вистачає. Що 
ж не так? І тут зрозумів: «Бракує освіт-
лення!» Рука швидко потягнулася до 
настільної лампи і... кімнату наповнило 
м’яке, злегка жовтувате світло. «Ось так 
набагато краще», — подумав я і зупи-
нив погляд на лампі.

Вона була трохи старомодною і не 
дуже вписувалася в інтер’єр. Пласти-
кова напівпрозора основа синього 
кольору мала сферичну форму і була 
схожа на половину величезного яблу-
ка, поставленого розрізом донизу, з 
кнопкою ввімкнення на самому верху. 
Трішки далі до корпусу кріпилися дві 
металеві телескопічні трубки, які на-
гадували антени від старого радіо. До 
них була приєднана така ж напівсфе-
рична друга частина «яблука», тільки 
менших розмірів. В ній і знаходилася 
невелика лампочка, яка освітлювала 
стіл і частину кімнати.

Я замислився: «Невже для відчуття 
повного комфорту мені не вистачало 
світла?» Саме так! Його невелика кількість 
повністю змінила моє сприйняття оточу-
ю ч и х речей і наповнила серце 
п р и - ємним відчут-
т я м радості. 
Тоді я згадав, 
щ о с х о ж і 
по- ч у т т я 

с п о в н ю -
ю т ь моє серце, 

к о л и читаю Біблію. І 
справді, навіть декілька віршів, 
прочитаних із Слова Божого, 
можуть пролити світло на най-
похмуріші ситуації в нашому 
житті і вселити радість та спокій 

навіть у найскрутніших 
ситуаціях. Тому чи-
тайте Біблію!

Богдан Михалюк

Старомодна
 лампа В она була щасливою. За все своє 

життя вперше відчула подих 
справжнього блаженства.

Хоча цьому нічого особливого й не пере-
дувало. Нареченого так і не мала. В лотерею 
теж нічого не виграла, бо не хотіла добробу-
ту, що базується на невдачах інших. Зарпла-
ту не підвищили, і свою найгучнішу справу в 
суді ще не виграла. Ад-
вокатом року не стала. 
Отже, мрії, яких у трид-
цятирічної Світлани ви-
стачало, не збулись. Тож 
у чому щастя?

Ах ось що воно!.. На-
решті второпала: вона 
щаслива, бо її все ви-
щезазначене тепер зов-
сім… не турбувало.

Чому? І звідки оте 
відчуття польоту? Не-
вже?.. Ось тобі й на… 
Дожилась до того, що… 
померла. Так от у чому 
справа! Цікаво — як так, 
що це її зовсім не турбує, 
а навпаки, замість очікуваного небуття душу 
наповнив безмежний спокій і блаженство.

Нарешті збагнула, що летить вгору. Хоча 
поняття вверх для неї вже було не актуаль-
не… Так, залишок земного архаїзму. Але 
якийсь рух існував, це стовідсотково. Бо не-
досяжна цяточка світла вже стала завбільш-
ки з сонце.

Доки летіла — пригадала усе життя. На-
явність свідомості підтверджувала, що душа 
таки існує. А якщо так, то, значить, є й Бог. Ви-
являється, подруга-християнка мала рацію, 
коли розповідала про Ісуса. Світлана ж, як і 
більшість, трохи вірила, а трохи ні.

Те, що відбувалось, хвилюванням 
назвати важко. Хотілося тільки одного: щоб 
відчуття оцього щастя, яке збільшувалось у 
міру наближення до світла, ніколи не зникло. 
Однак необхідно переконатись, чи в неї є 
право летіти саме до такого блаженства. 
Бо якщо вона тепер безтілесна душа, то, 
значить, є рай, а також є й пекло.

Світлана пригадала, як нещодавно 
допомогла одній бабусі не втратити 
квартиру. Та колись на війні була санітаркою 
і врятувала життя одному солдатові. Його 
вдячні онуки подарували квартиру в центрі 
міста. Однак не врахували, як старенька 
сплачуватиме «комуналку». Тому і знайшлись 
«добрі люди», які взялися зарадити їй. І 
то так, щоб зовсім позбавити проблеми. 
Світлана познайомилася з бабусею в черзі 
в поліклініці. Бідна «фронтовичка» гірко 
плакала: не те щоб квартири було дуже 
шкода, ні — людей було жаль, які вже 
втратили майже все людське. От Світлана й 
вирішила довести, що серед юристів є чесні.

Згадала й сироту, якій допомогла знайти 
люблячу сім'ю. Може, цього й вистачить? Бо 
ж подруга казала, що справжня побожність 

— допомагати вдовам та сиротам.
А може, цього замало?
Поки міркувала, влетіла до світла. Ой, яке 

ж воно гарне! Суцільне поєднання гармонії 
й краси! Куди не глянь — одне задоволення.

Раптом звідкілясь почувся голос, від яко-
го стало так добре, як ніколи раніше:

— Подобається?

— Так, Господи, — розуміючи, Хто з нею 
говорить, відповіла Світлана.

— Це лише початок, — почулося вдруге.
І десь на обрії з'явилося золотаве світло. 

Тут збагнула, що її рух ні на мить не зупиняв-
ся. А потім осягла те, що вона бачить від-
блиск прекрасного міста. Колись вона чула 
про Небесний Єрусалим, але тоді це зда-
валося казкою. А тепер перед нею постала 
реальність. І знову величаво пролунало, так, 
що від кожного звуку затремтіла душа:

— Подобається?
— Так, Господи!
— Тоді чому ти від цього відмовилася?
Світлана відчула, як замість зростаючого 

блаженства з'явилася невиразна туга. Все 
єство огорнуло страхом перед жахливим 
майбутнім. А почуття провини невимовним 
болем занило в очікуванні того, що на неї 
чекало. Тому, впавши долілиць, з мізерною 
іскрою надії, не здіймаючи погляду догори, 
ледь чутно запитала:

— А добрі справи?...
— Знаю про них. І про сиріт знаю. І про 

твоє відчуття материнства й любові до них. 
Однак це принесло більше користі тобі, ніж 
Мені. І славою від цього ти вдосталь уже на-
тішилася там, на землі, прийнявши похвалу 
від людей. Але для життя зі Мною цього не 
достатньо.

— То, може, є хоч маленький шанс? — 
пролунав її голос у безнадійному відчаї.

— Був… На Землі. Я багато разів поси-
лав до тебе Олену. Говорив і через інших 
християн. Ніжно торкався Духом, коли твоє 
серце відчувало поштовхи ніжності й тур-
боти до інших. Свідчив красою природи, 
докоряв через сумління, коли ти бажала 
ворогам смерті або плекала різноманітні 
хтиві думки. Але найбільше готовим був 

відкритись через віру у Свого Сина Ісуса 
Христа, про Якого написав у Євангелії, яку 
ти ігнорувала.

— Так я ж майже вірила… навіть хотіла 
піти на богослужіння разом із подругою і 
прочитала декілька розділів з Біблії. Але, 
Господи, Ти ж знаєш, як в мене мало часу…

— Дзінь… дзінь… дзінь!...
Світлана здригнула-

ся…
— Дзінь… дзінь… 

дзінь!... — пролунало 
вдруге.

Поступово прихо-
дячи до тями, збагнула, 
що то все було снови-
дінням. Хоч і надто ре-
альний, але все ж таки 
сон. Вимкнула будиль-
ник, що дзижчав на 
всю квартиру. Згадала 
відчуття блаженства… і 
неймовірного жаху.

«Х-ху… наснилося. 
Чи то н-ні?!» — завага-
лася подумки.

А якщо все було насправді, і Оленка 
все ж таки має рацію? Виходить, помиля-
ється увесь світ. Значить, ми живемо не-
правильно, а добрі справи, які творимо, 
— то лише втіха для себе, що не такі вже 
й грішні? 

З роздумів вивела мелодія дзвінка. Ця 
пісня звучала, коли телефонувала Оленка.

— Привіт! — почувся радісний голос 
подруги. — Ти пам'ятаєш, що сьогодні не-
діля?

— Так, звичайно.
— А не бажаєш побути на святі Пасхи у 

нашій церкві?
Раптово Світлані захотілося відіслати 

подругу якнайдалі з її вірою і всім тим, що 
за нею стоїть. Вона тільки прокинулась, і на 
черзі ще стільки важливих особистих справ! 
Вчора на неї кинув оком клієнт на черво-
ному «Мазераті». Він звертався з приводу 
розлучення і, схоже, запрошуватиме сьо-
годні на зустріч. А позавчора її залучили до 
захисту кримінального авторитета, і якщо 
вони виграють, а все до того йде, то стане ві-
домою в юридичному світі. У житті наступав 
етап, коли все тільки-но починалось. Невже 
від усього цього треба відмовитись?

А як бути з тим, що наснилось?..
Проте десь у найвіддаленішому куточку 

свідомості яскравим живим маячком забли-
мала знайома крапочка світла. Саме така, 
що коли до неї рухатись, може перерости 
у щось неймовірне, справжнє, величне — 
чого не варте все, що ми маємо на землі.

«Це до мене постукало щастя…» — зга-
дався рядочок з якогось відомого вірша.

І, ще вагаючись, відповіла Оленці:
— Авжеж, — і спочатку тихо, а потім 

впевненіше: — О котрій  початок?
Ярослав Лобань

Щ о  причаїлося в оцьому суцільному моро-
ці, який так підступно охопив мою душу… 
Ця жахлива пітьма… Очі; що закриті — що 

відкриті. Може, не помітила як осліпла? І зараз ця темінь 
суне на мене звідусюди, нагло пронизуючи своїм колю-
чим холодом…

Невже я розчинилася в ній? Стала вічною частинкою 
безмежної темряви, яка зтягує в прірву, куди скочуюсь 
дуже швидко? Що це за голоси, які чую? Невпинні про-
кляття… Жахливий плач та безмежна розпука… Скрегіт 
зубів… Від чого він? Від пекельного болю? Чи може від 
диявольської злості? Я не хочу туди! Там вже ніхто і ніколи 
не врятує… Однак цей дикий регіт темряви, в якому чути 
шипіння древнього змія, паралізує… То ж це він мене дав-
но поневолив і тягне за собою в безодню, щоб погубити 
безсмертну душу!

А ще недавно здавалось, що я вільна та незалежна, ро-
блю що хочу, живу в своє задоволення. А виходить, що воля 
отруєна його бажаннями, які виконую, як слухняна раби-
ня… Проти нього, виходить, безсила. Хто може врятувати? 
Тільки той, хто сильніший за нього… Господи, поможи!

Легенький вітерець… У ньому відчувається аромат 

весняного саду, могутньої сили, неземної любові, волі… 
Невже від гріховних бажань? Я нестерпно хочу туди, звідки 
лине ця омріяна надія. Як важко наосліп повертати назад; 
тільки струмінь бажаної свободи вказує напрямок.

Скільки перешкод на моєму шляху… Невже всі вони 
були, коли я скочувалась у цю прірву? Але як би важко не 
було, йду подалі від власної загибелі. Дуже важко поверта-
ти назад… Однак Хтось дає мені для цього силу.

Невже є Той, хто не хоче моєї загибелі?

Що це? Знову промінчик світла? Такий кволий, але та-
кий обнадійливий. Не все втрачено. Я не осліпла! І світла 
чимраз стає більше. Вітерець ароматів посилився, але чо-
мусь і сморід не зникає… Ой, лихо! Це ж я — джерело цьо-
го запаху! Вся в багнюці, просякнута нею…

Може, не варто в такому вигляді йти до світла? Адже 
сама собі огидна, скільки ж осуду потрібно буде перетер-
піти? Повернути знов назад? Туди, де на мене чекає заги-
бель? Нізащо! Тільки туди, до світла, якого стає все біль-
ше… Я вже бачу? Бачу! Ранок у садку… Оксамит молодої 
травички, на кінчиках якої кришталь росинок… Вони від-
бивають світло! Всюди світло! Залишки темряви зникають 
з ранішнім туманом… З насолодою вдихаю пахощі саду… 
Прислухаюсь до заспокійливого шепоту листя… Милуюся 
промінцями світла… Я в ньому…

Але… Але що це? Ось воно — джерело неземного 
світла! Галявина… Гріб… Відвалений камінь… Ангели… І 
Воскреслий… Простягає пробиті руки до мене, дивиться з 
любов’ю! Я безсила проти неї… Падаю перед Ним… Сльо-
зи радості… Ніжний дотик Всемогутнього… Я чиста! І… 
світло в мені...

Веніамін Цицей

Воскресіння душі
(алегорія)

Постукало щастя



ДВА БЕРЕГИ 7ЦІКАВО ЗНАТИ
 ► Час перебування в рабстві припа-

дає на XIII-XII ст. до н. е.  У той період Єги-
петське царство було на піку свого розкві-
ту. Це був час правління фараонів: Рамсеса 
II — 1279 -1213 до н.е., Мернептаха — 1212 
-1202 до н.е., Сетнахта — 1189 -1186 до н.е.

 ► Пітом та Рамесес. Міста сховища, 
які будувалися в часи фараона Рамсеса ІІ. 
Довший час вважалися лише біблійним 
міфом, проте у 1883 році археолог Едуард 
Навілль відкрив завдяки розкопкам міста 
під назвою Па-тум (Пітом).

 У ході досліджень були виявлені спору-
ди для зберігання величезних запасів їжі. 
Це відкриття розвіяло всі сумніви навколо 
біблійної історії.

Пітом і Рамесес знаходилися поряд із 
північно-східним кордоном Єгипетського 
царства і слугували відправними точками 
для воєнних походів, тож ізраїльтянам, які 
жили там, доводилося працювати на забез-
печення військових потреб єгиптян.

 ► У Лейденському папірусі №348 
один із чиновників передає повідомлен-
ня про будівництво нових будівель у сто-
лиці: «Роздайте хліб воїнам і тим апіру, які 
доставляють каміння для великого стов-
па в Рамесесі». 

Апіру — єгипетська назва іврім (євре-
їв), мова йде про народ Ізраїлю.

 ► У древньому Єгипті був добре на-
лагоджений процес виробництва цегли. 
Кожен виконував свою функцію: копання 
глини, пошук соломи, формування, ви-
сушування. Якщо раб провинився, його 

змушували до самостійного пошуку сиро-
вини, при цьому норми для робітників за-
лишалися незмінними, за недовиконання 
завдань жорстоко карали.

 ► За археологічними даними місто 
Пітом знаходилося поруч із каналом, який 
Рамсес ІІ наказав прокопати для сполу-
чення східного рукава Нілу з Червоним 
морем. Він мав фантастичну для того часу 
довжину — близько 50 км. Судячи з бі-
блійного опису, євреї брали участь у всіх 
каторжних роботах, тож цей канал — не 
виключення.

 ► Після переселення до Єгипту 
завданням євреїв було не випалювання 
цегли чи будівництво, а нагляд за отарами 
фараона. Проте єгиптян лякало швидке 
зростання чисельності ізраїльтян, тому 
згодом із вільних пастухів їх перетворили 
на рабів, до яких ставились гірше, ніж до 
худоби.

 ► Давні єгиптяни не відрізнялися 
особливою поблажливістю. Раба, що ви-
являв непокору, жорстоко вбивали у при-
сутності інших (для залякування).

 Також була практика ховати їх живцем 
для служби фараонові у потойбічному сві-
ті. Як свідчать розкопки, рабів (у тому чис-
лі жінок і дітей) примушували копати кот-

лован глибиною до 10 метрів, після чого їх 
живцем засипали піском. Скільки ж рабів 
було? З історичних джерел відомо, що із-
раїльський народ весь без винятку зна-
ходився у рабстві. З Єгипту після тривалої 
неволі вийшло 600 000 чоловіків віком від 
20 до 60 років. Загальна кількість з жінка-
ми та дітьми досягала 2,5 млн.  

 ► Важка праця та гнітюче рабство 
не змогли зламати єврейський народ — 
він зростав кількісно. Тому фараон вирі-
шив піти на небачений крок. Був виданий 
наказ кожну народжену дівчинку залиша-
ти при житті, а хлопчика — топити у Нілі.

 ► Не менш вражаючим фактом є 
вихід ізраїльтян із рабства. Чимала кіль-
кість критиків піддавали сумніву можли-
вість такої події як перехід євреїв  через 
море, яке розступилося прямо на їхньому 
шляху. Фантастика? 

На думку археолога Рона Уаєта, це 
було цілком можливо. На основі біблій-
них даних він доводив, що гора Сінай зна-
ходиться не на Сінайському півострові, як 
це традиційно вважають, а в Аравії — за 
описом, залишеним апостолом Павлом у 
Новому Заповіті. 

Другим чинником було твердження, 
що ізраїльтяни переходили Червоне море 

в Акабській затоці, а не в районі нинішньо-
го Суецького каналу. Однак проблемою 
був рельєф місцевості. Узбережжя Акаб-
скої затоки оточують гори, які спускають-
ся до самого берега і під кутом 45˚захо-
дять у воду, а глибина самої затоки сягає 
1500 метрів. Проте на узбережжі побли-
зу нинішнього Нувейба є пологий пляж, 
який наче врізається у море. Відкриттям 
стало те, що між Нувейбом та Саудівською 
Аравією існує «підводний міст». Це части-
на морського дна глибиною всього 100 
метрів, шириною близько 900 метрів, яка 
«перерізає» дно затоки і має протяжність 
13 кілометрів. 

Цього було достатньо, щоб перейти 
на іншу сторону. Проте залишається одне 
запитання — яким чином осушити дно 
моря, хоча б навіть і на 100 метрів?

Фахівці з американського Національ-
ного центру атмосферних досліджень і 
Колорадського університету в Боулдері 
провели комп'ютерне моделювання, яке 
довело, що за стійкого вітру швидкістю 
27 м/с можна змусити воду розступитися 
хоча б на деякий час. Комп'ютерну модель 
вони з успіхом випробовували в умовах 
великого озера.

З історії ізраїльського народу стає 
зрозуміло: Бог ніколи не залишає своїх 
людей і скрутної хвилини завжди готовий 
прийти на допомогу, виявляючи її навіть 
незвичним способом. 

Богдан Михалюк

Єгипетське рабство євреїв
у деталях та фактах 

Ц и ми днями ми відзначаємо 
велике християнське свято 
Христового Воскресіння, що 

нагадує про перемогу над смертю. Одно-
го разу Ісус Христос преобразився перед 
Своїми учнями, показавши їм Себе в не-
бесному стані. В Євангелії від Матвія ця 
подія описана так: « І Він перед ними  пе-
реобразився: обличчя Його, як те сонце, 
засяло, а одежа Його стала біла, як світло» 
(Мат.17:2).

Чому Бог використовував образ світ-
ла? Щоб дати нам хоч якесь поняття про 
майбутнє життя в небесах! І це явище є 
найдивовижнішим у нашому світі.

Світло та його природа
Ми так звикли до світла, що навіть не 

здогадуємося про те, скільки проблем 
воно спричинило вченим, які намагали-
ся осягнути таємницю його природи. У 
першій половині XIX століття було експе-
риментально доведено, що воно являє 
собою електромагнітні хвилі. Однак учені 
зайшли в глухий кут, виявивши корпуску-
лярні (квантові) властивості світла, не ро-
зуміючи причин такої відмінності.

Це виявилося завдяки вивченню фото-
ефекту, що являє собою процес випускан-
ня електронів під дією електромагнітного 
випромінювання. У 1900 році Макс Планк 

висловив гіпотезу, що випромінювання 
світла відбувається не безперервно, а дис-
кретно. Простіше кажучи, певними порці-
ями, які стали називатися «квантами». Не-
забаром після такого відкриття Альберт 
Ейнштейн встановив, що квантову при-
роду мають не лише процеси випускання 
і поглинання енергії, а й сама ця енергія.

Значення для нашого життя
Значення світла для життя неможливо 

переоцінити. Сонячна радіація, що дося-
гає поверхні Землі, абсолютно необхідна 
для підтримки теплового балансу плане-
ти і для створення органічних речовин. 
80-90% енергії рослини виробляють за 
рахунок поглинання червоного і синього 
випромінювання.

Хоча ультрафіолетові промені згубні 
для живих організмів, однак вони погли-
наються шаром озону і до Землі їх дохо-
дить лише 5%. А ось інфрачервоні (близь-
ко 50%) і видимі промені спектру (45%) 
досягають до нашої планети. При цьому 
найбільше біологічне значення має черво-
но-помаранчеве випромінювання і фіоле-
тово-блакитне, найменше — жовто-зеле-
не. Останнє відбивається листям рослин, 
що і надає їм зеленого забарвлення. При 
нестачі випромінювання синього спектра 
рослини скидають своє листя.

Отже, без світла життя на Землі було б 
неможливе.

Деякі особливості світла
Чому трава виглядає зеленою? Тому 

що поглинає червону і синю хвилю спек-
тра і відбиває зелену. Після проходження 
через призму Ньютона сонячне світло роз-
діляється на сім кольорів. Це відбувається 
з тієї причини, що у хвиль різних довжин 
є відмінні коефіцієнти заломлення. Колір 
оточуючих нас предметів визначається не 
природними якостями, а здатністю речо-
вини відбивати, точніше розсіювати ті, які 
входять до складу видимого світла. Білий — 
це суміш усіх кольорів у діапазоні від черво-
ного до фіолетового. А ось чорний — повна 
відсутність світла.

Але якщо світло так складно влашто-
ване, то чи здатна людина сприймати його 
адекватним чином? 

Здатність наших очей
Світло — це єдиний вид випроміню-

вань, який людина може побачити завдяки 
тому, що в сітківці ока розташовуються ре-
цептори, здатні реагувати на нього. Важ-
ливо відзначити, що максимум сонячного 
випромінювання розташовано в так званій 
«зеленій» області (550 нм), де саме перебу-
ває і максимум чутливості людського ока.

Цілком очевидно, що такий збіг «про-
позиції» і «попиту» — це результат Божого 
промислу, а не сліпого випадку, адже ми 
здатні бачити тільки малу частину всього 
електромагнітного спектра. А могли б ба-
чити ще менше, наприклад, тільки роже-
вий колір. Однак тоді не змогли б оцінити 
всю різноманітну барвистість вечірнього 
неба, морського прибою, снігових гір-
ських вершин і багатьох інших чарівних 
картин природи. До речі, у людей кольо-
ровий зір розвинений набагато краще, 
ніж в інших ссавців!

Оскільки око людини реагує лише на 
три первинні кольори: червоний, зелений 
і синій, то мозок сприймає будь-який колір 
як поєднання цих сигналів. Якщо в сітківці 
ока зникає сприйняття одного з цих трьох 
кольорів, то якийсь колір вже не сприйма-
ється. З цією проблемою найчастіше зустрі-
чаються люди (здебільшого чоловіки), які 
не можуть відрізнити червоний або корич-

невий від зеленого.
Стає зрозуміло, чому один і той же пред-

мет може виглядати по-різному для різних 
спостерігачів. Наприклад, ті, кого називають 
дейтранопами, не можуть розрізняти деякі 
відтінки. Два спектри, що зазвичай сприй-
маються як різні кольори, вони бачать як 
один. На відміну від них тетрахромати роз-
різнять деякі спектри, які всі вважають од-
ним і тим же кольором. Нарешті, існують ще 
і гексахромати, які бачать набагато більше 
відтінків, ніж усі інші люди.

Дивовижні можливості!
Досвідчений художник може нарахува-

ти в веселці близько двохсот кольорів, тоді 
як більшість людей — лише шість. Однак 
будь-яка людина з нормальним зором здат-
на розрізняти близько 200 чистих кольорів. 
Більше того, змінюючи їх насиченість, мож-
на отримати приблизно по 500 варіацій 
кожного з них, а змінюючи їх тон — ще по 
200 нюансів кожної варіації. Помноживши 
цифри, отримуємо приголомшливий ре-
зультат — добре підготовлене людське око 
здатне розрізняти до 20 мільйонів кольоро-
вих нюансів!

Світло і тепло
Сонячне світло завжди супроводжу-

ється виділенням тепла. В духовному плані 
це нагадує нам важливість спільного вико-
ристання істини (світла) і милості (тепла). У 
духовній оцінці себе та інших важливо не 
тільки поставити правильний діагноз (ви-
світлити), але і вилікувати (зігріти), пам'ята-
ючи, що істина в Біблії завжди поєднується 
з любов'ю.

Висновок
Без духовної просвіти і насичення без-

смертних душ людині ніяк не обійтися. 
Господь Ісус називав Своїх послідовників 
«синами світла» (Лк.16:8; Ін. 12:36), а апостол 
Павло «дітьми світла» (Еф. 5:8; 1 Сол. 5:5). 
Тому: «Отак ваше світло нехай світить  перед 
людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, 
та прославляли Отця вашого, що на небі» 
(Мат. 5:16). Роблячи це, ми сподіваємося на 
те, що найяскравіше сяйво — світло Хри-
стового воскресіння — оживить душі бага-
тьох людей, спраглих духовного пізнання.

Геннадій Гололоб

21 лютого національне телебачення України просто вибухнуло 
сенсаційним повідомленням: у Вінницькій області після десятигодинного 
перебування в стані клінічної смерті ожила бабуся. Лікарі розвели руками: 
загадки життя і смерті наука поки що не вирішила. Чому ж така неймовірна 

думка про воскресіння Христа, коли на наших очах воскресають люди?

«Світло людей...»
«І життя було в Нім, а життя було Світлом людей» 
(Івана 1: 4).



ДВА БЕРЕГИ8 КОРОТКІ ІСТОРІЇ 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.

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.

Хто жебрак?

Б іля великого супермаркету 
сидів жебрак. Він благально 
звертався до кожного, хто 

проходив поруч:
— Подайте заради Христа!
Однак більшість людей навіть не по-

вертали до нього своїх голів.
Аж ось до супермаркету під'їхав но-

венький блискучий автомобіль, з якого 
вийшов багато вбраний чоловік і швид-
ким кроком попрямував до входу магази-
ну.

— Подайте заради Христа, — втомле-
но звернувся до нього жебрак.

Той зупинився, уважно подивився на 
нього, а потім гордовито сказав:

— Якщо заради Христа, тоді подам. 
Тобі пощастило: я людина добра... Однак 
не звик роздавати свої гроші просто так. 
Спробуй дізнатися, яке моє око справжнє, 
а яке — штучне.

 Цьому багатієві нещодавно зробили 
складну операцію, за яку він заплатив 
чимало грошей і тепер пишався тим, що 
ніхто не міг відрізнити його штучного ока 
від справжнього.

Підійшовши ближче до жебрака, багач 
сказав:

— Якщо відповіси правильно, то отри-
маєш десять гривень, а якщо ні — не дам 
ні копійки.

 Подивившись йому в очі, жебрак ві-
дразу ж вказав на праве око і впевнено 
сказав:

— Оце штучне!
Лице співрозмовника витягнулося 

від подиву.
— Скажи, як ти міг так швидко діз-

натися?
— Твоє штучне око добріше від 

справжнього, — відповів жебрак.
 Якусь мить багач приголомшено мов-

чав. Вперше в житті він задумався про 
стан свого «доброго» серця. Діставши з 
гаманця дві великі купюри, віддав жебра-
кові й тихо промовив:

— Помолися за мене... Заради Христа...

Вихід з іншого боку
У паризькому метро почастішали ви-

падки самогубств. Коли до вирішення цієї 
проблеми залучили фахівців, вони зверну-
ли увагу на те, що на деяких дверях був на-
пис: «Виходу немає». Негайно повісили нові 
таблички: «Вихід з іншого боку». Випадки 
самогубств помітно зменшились.

Вихід є з будь-якої ситуації. Потрібно 
тільки звернутися до Господа.

Бідні багатії
У 1928 році в Чикаго проходила зустріч 

восьми найбагатших людей Сполучених 
Штатів. Їм тоді належало капіталу більше, 
ніж усьому американському казначейству. 
Однак про життя людини варто судити за 
її кінцем.

А він для них був жахливим. Один по-
мер неплатоспроможним за межами своєї 
країни, інший доживав на взяті в борг гро-
ші, третій опинився у тюрмі й був випуще-
ний лише для того, щоб померти вдома, 
четвертий так і сконав у в’язниці. Решта за-
кінчили життя самогубством. Бідні багатії!

«А як маєм поживу та одяг, то ми задо-
волені будьмо з того», — говорить Єван-
геліє.

Кому і що закінчується
Одного разу атеїст сказав християнину:

— Я не вірю в те, що ви проповідуєте.
— А у що ж ви вірите? — запитав його 

християнин.
— Я вірю в те, що зі смертю людини все 

закінчується. Далі дороги немає.
— Я теж у це вірю, — сказав християнин. 

— Далі дороги немає. Зі смертю закінчуєть-
ся ваша можливість будувати плани і про-
єкти, насолоджуватись гріхом і земними 
радощами. Закінчується можливість чути 
проповідь Євангелія і будь-яка спромож-
ність врятуватися. Ви зануритесь у вічну 
темряву, навіки, назавжди. А для мене за-
кінчаться труднощі, хвороби, страждання. 
Смерть з'єднає мене з Господом, і я завжди 
буду з Ним.

Я маю великого Бога
У глухому селі жила завжди радісна бабу-
ся. Її називали «Параска з великою вірою». 
Вона вміла не тільки втішати, а й радувати 
інших ласкавими словами. А якщо зустрі-
чала труднощі і переживання, то довіряла 
їх Господу і отримувала від Нього допомогу.

Один чоловік вирішив її відвідати. При-
їхав у село, знайшов будинок. Постукав. 
Коли відчинили двері, запитав:

— Скажіть, ви Параска з великою вірою?
— Моя віра невелика, — відповіла жін-

ка, — але я маю великого Бога!
 Ось тут і був секрет її радості: знати, який 

сильний і могутній воскреслий Господь, ро-
зуміти, що Він ніколи не залишає, завжди 
любить і готовий допомогти!

Любов Кіріченко

НАС ЗАПИТУЮТЬ — 
МИ ВІДПОВІДАЄМО

Запитання:
Хіба ось і ця епідемія не свідчить, що 

віруючі і релігійні люди хворіють і вми-
рають так само, як і атеїсти?

Подяка за дуже слушне запитання.
Погоджуюсь, що хворіють та вмира-

ють і віруючі. Проте зовсім не так само, 
як невіри. Тут, як казав колись Ісус, «між 
тими й іншими велика прірва». Річ у тім, 
що світ і все, що в ньому відбувається, 
сприймається християнами по-іншому. 

Погодьтесь, коли віриш, що за цим 
видимим й емпіричним світом стоїть 
його люблячий, справедливий Творець 
і Життєдавець, й до того ти впевнений, 
що Він направляє усі долі, події та й істо-
рію в цілому — це допомагає сприймати 
свої негаразди по-іншому. Не так як ті, 
для кого головне — здоров'я та благо-
получчя, упевненим, що життям і долею 
розпоряджаються сліпі випадковості, а 

їх добробут залежить лише від вправно-
сті рук і якості сірої речовини у черепі.

Одна справа вмирати, маючи віру в 
те, що це лише вихід з фізичного тіла і 
перехід у світ невидимий... І зовсім інше 
— коли уявляєш, що тобі просто «не 
пощастило», і ти випадково не одягнув 
маску, або просто співпали сліпі обста-
вини...

А от розуміння, що ти жив за Божи-
ми заповітами: намагався любити лю-
дей, каявся і залишав свої вади, прагнув 
жити мирно і чесно, допомагає стражда-
ти з надією. А той, хто як «вища твари-
на» виборював зубами щастя, сприймає 
біди не так.

Отже, хворіють, страждають, вмира-
ють і віруючі, і атеїсти.

Однак дехто скептично скаже: у віру-
ючих — блаженний самообман.

Але у тім-то і справа, що уся наша 
людська логіка (з чесною наукою) і сер-
дечні почуття, та й справедливість із 
совістю, переконують у протилежному. 
У тому, що саме атеїзм і є самообманом, 
причому нещасним.

Загадки для маленьких 
дітей

Хто сказав в нічну годину:
 «Я не знаю цю Людину».
І так тричі відрікався,
Ще й божився він і клявся,
А як півень заспівав –
Гірко плакати почав?
                                             
*** 

Це ім’я – найбільш відоме,
Викликає стільки спорів…
Хто зробив найбільш чудес,
Вмер й на третій день воскрес?

Пасхальний ребус

«Це потрібно знати всім людям» —
слайд для тих, хто шукає Бога

Відскануй код та перейди 
за посиланням


