
П ригадую випадок, який став-
ся років тридцять тому. В той 
час у країні набирала обер-

тів «горбачовська перебудова». Народові 
було дане право на свободу слова — мож-
ливість висловлювати свої думки і переко-
нання вголос.

Ми на вулиці роздавали запрошення 
для бажаючих ближче познайомитися з бі-
блійним світоглядом, вченням Ісуса Христа 
і з практичним християнством. Розговори-
лися з одним чоловіком. Він нас запитує:

— А ви знаєте, хто я такий?

— Ні. Розкажіть. Нам цікаво.
— Я — православний атеїст! Ось вам іс-

тинний хрест... — розмашисто хреститься.
Ця заява нас, м'яко кажучи, спантели-

чила. Погодьтеся, визначити релігійну по-
зицію нашого співрозмовника було про-
сто неможливо. Він атеїст чи віруючий? 
Потрібні йому докази існування Бога чи ні? 
Швидше за все, наш знайомий вирішив по-
жартувати. Але, сам того не усвідомлюючи, 
торкнувся серйозної проблематики — ба-
гато людей, називаючи себе християнами, 
поводяться як атеїсти.

Такі ось горе-віруючі незбагненним чи-
ном намагаються поєднати в своєму житті 
взаємовиключні поняття: гріх і високий 
статус християнина. Певний духовний син-
кретизм. Вони думають, що Бог дуже задо-
волений ними, тому що кілька разів на рік, 
відволікаючись від повсякденної марноти, 
виконують деякі релігійні обряди і носять 
на собі християнську атрибутику, за якою 
оточуючі можуть визначити їхнє ставлення 
до віри. При тім безсоромно порушують бі-
блійні заповіді. І, що особливо сумно, — та-
кий стан речей у них не викликає запитань 
і мало турбує.

У 1989 році ми з групою юнаків і ді-
вчат проповідували Євангеліє в одному 

містечку колишнього СРСР. У той час там 
розташовувалася колонія суворого ре-
жиму. Нас запросили провести біблійну 
програму для ув'язнених. Коли зайшли до 
зали, то побачили 600 чоловіків, одягне-
них у чорний спецодяг. У більшості побри-
ті голови, під стінами автоматники. Чоло-
віки потрапили в цей похмурий заклад за 
вчинення тяжких злочинів. Я поставив їм 
запитання — хто вважає себе віруючим? 
Християнином? Майже всі присутні під-
няли руки. Це була дивовижна картина 
— рецидивісти, злочинці, ґвалтівники, 
грабіжники стверджували, що є христия-
нами. Парадокс!

(Початок, закінчення на ст. 2)
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Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

Цінуймо життя 
«Життя людини — найвища цін-

ність». Це твердження не навіяне 
нинішньою пандемією. Дещо видоз-
міненим його можна прочитати як у 
дитячих книжках, так і в Конституці-
ях багатьох країн. Здається, сьогодні 
люди нарешті задумалися щодо...

Ст. 3

 Він заспокоїв мене
Одного разу на урок не з’явився 

вчитель. Клас, як це й буває, ходив «на 
голові». Раптом у дверях з’явилася не-
знайома жінка і приголомшила усіх за-
питанням: «Діти! Хочете послухати про 
Ісуса Христа?» 

Після цих слів настала повна тиша.  
Ст. 5

Чай з пакетика
З кожним новим витком піднятих 

цим «інопланетянином» питань Де-
нис кудись провалювався. Точніше, 
тіло стояло тут, з двома пакетами біля 
супермаркету, а внутрішність робила 
якісь неймовірні злети і виверти, схожі 
на американські гірки, від яких то...

Ст. 6

Ім’я на дзвонах
Пам’ятаю, як ввечері, перед сном, 

вона промовляла: «Збережи, Боже, на 
сон прийдешній». А ще казала, що Бог 
сидить у нас на правому плечі, а ди-
явол на лівому. Ось до цього зводили-
ся всі мої пізнання про Всемогутнього 
Бога.

Ст. 7

І ноді трапляються абсурдні, на перший погляд, речі. Наприклад: ви-
палювання ділянок лісу, щоб загасити пожежу, або поливання горо-
ду під час дощу.

Сьогодні поговоримо про теж дещо абсурдне — християнський атеїзм. 
Знаю, що будуть заперечення, мовляв, християнство з атеїзмом не сумісні, це 
протилежні поняття. Однак… не поспішаймо з висновками! 

Питання, яке зараз обговорюватимемо, непросте й може когось зачепи-
ти. Проте життя все більше й більше б’є на сполох: з нашим християнством 
щось не так, ми кудись невпинно котимось, і багатьох вже далеко віднесло 
від того маяка, на який потрібно орієнтуватись. Живемо начебто у христи-
янській країні, а приймаються закони, що виправдовують мерзенні гріхи та 
непорядний образ життя; дітей з початкових класів привчають «правильно», 
без небажаних наслідків, грішити. Причому батькам не радять перешкоджа-
ти, бо для їхніх нащадків існують «гарячі лінії», куди ті можуть подзвонити та 
подати скаргу. Ось такий початок абсурду!

Однак це лише вершина айсберга. Основна проблема ховається зовсім не в 
поганому керівництві державою чи суспільній несправедливості, а саме в нашому 
особистому духовному становищі. Так-так, я не помилився! Ось просте контроль-
не питання: як розпочався сьогодні день? Коли прокинулись, почистили зуби та 
помились, чи читали Біблію? Молились Богові? Якщо ні, то наше християнство, на 
жаль, мертве. Однак не виключено, що не тільки молились та читали, а й багато 
інших релігійних обрядів виконали, але в кінцевому результаті залишились тими, 
про яких Христос скаже: «Відійдіть від Мене, Я ніколи не знав вас…»

Статистика показує невпинну динаміку обезбожування християнства не 
тільки низькою відвідуваністю храмів вірянами, а й зростанням кількості при-
хильників паралельних, так би мовити альтернативних поглядів на Бога, духов-
ність, життя після смерті… А раз так, то як можна спокійно спостерігати таку 
жахливу деградацію й перетворення християнства на атеїзм, забарвлений у 
віру в Бога? Саме про це буде йти мова у цьому номері.

Михайло Бондар

Християнський атеїзм, 
або Атеїзм, забарвлений у віру в Бога

Ось вам істинний хрест…



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

1. Особиста сторона 
християнства

Одного разу вночі до Господа Ісуса 
прийшов вчений чоловік і сказав: «Вчи-
телю, я хотів би з Тобою посперечатися 
на релігійну тему». Ісус йому заперечив: 
«Дискутувати тут нічого! Але якщо хто 
не народиться згори, то не може поба-
чити Божого Царства!» «Як? — запитує 
ця людина, — я ж не можу знову стати 
маленькою дитиною, вдруге увійти в 
утробу матері своєї і народитися!» Але 
Ісус залишається при своєму: «Якщо хто 
не народиться від води і Духа, не може 
увійти в Царство Боже!»

Ви чуєте? — НЕ МОЖЕ! В цьому і по-
лягає особиста сторона християнства: 
людина повинна пройти вузькими во-
рітьми до життя і народитися ЗГОРИ за 
допомогою великого чуда Божого.

Чуєте?! Це особиста (тобто Ваша) сто-
рона християнства. Це твоє рішення пе-
рейти від смерті в життя, і його повинен 
зробити кожен персонально! Але якщо 
Вам все це незнайоме, якщо не визна-
ли себе неправедним, живете у гріхах і 
не покаялися, не залишили їх, то пере-
станьте називати себе християнами.

Якби я зараз кого-небудь зупинив і 
запитав: «Вибачте! Ви християнин?» — 
то мені б відповіли: «Звичайно... я ж не 
мусульманин!» Але якби запитав: «По-
слухайте, а чи були у Вас безсонні ночі 
через радість від того, що Ви — христи-
янин?» — то мене б запідозрили, що я не 
при своєму розумі.

У чому ж річ? Чому ми не в змозі та-
ким радіти? Може, справа в тому, що ми 
зовсім не є істинними християнами?

Отже, це одна сторона. Чи є христи-
янство особистою справою? Так, звісно!

2. Християнство — це й 
суспільна справа

Те, що я зараз буду говорити, дуже 
важливо: справжні християни приєдну-
ються до тих, які теж хочуть бути врято-
ваними.

У 300-му році після народження Хри-
ста, а значить, вже дуже-дуже давно, 
імператором великої Римської Імперії 
була дивовижна людина на ім'я Діокле-
тіан. Колись він був рабом, але, отри-
мавши свободу, зробив успішну кар'єру 
і, врешті-решт, став римським імперато-
ром. На той час християнство вже на-
було значного поширення. Діоклетіан 
добре знав, що його попередники пе-
реслідували та гнали їх. Але він не був 
настільки нерозумним, щоб пересліду-

вати найкращих людей. Нехай народ ві-
рить у що хоче. Це була досить рідкісна, 
але добропорядна позиція для імпера-
тора, так як правителям зазвичай хо-
четься керувати навіть переконаннями 
населення.

Але в нього був молодий співправи-
тель на ім'я Галеріус. Він повинен був 
стати його наступником. Цей Галеріус 
одного разу сказав: «Послухай-но, Діо-
клетіане, якщо християни візьмуть верх, 
то вийде велика плутанина. Вони по-
стійно говорять про свого Царя — Ісуса. 
Нам потрібно щось зробити!» «Ах, - за-
перечив Діоклетіан, — дай мені спокій! 
Мої попередники 250 років пересліду-
вали їх, і не впоралися. Я теж із цим ні-
чого не зможу зробити». Дуже розумно 
сказано.

Але Галеріус продовжував набрида-
ти: «Але християни — особливий народ. 
Вони кажуть, що мають Духа Святого, 
Якого інші люди не мають, і що вони 
святі, а інші — ні. Цей люд якийсь заро-
зумілий. Ти повинен проти них щось ро-
бити!» Однак Діоклетіан знову відхилив 
переслідування християн. Галеріус же 
постійно йому докучав, доки Діоклетіан 
не здався: «Добре, ми заборонимо тіль-
ки їхні збори».

Тож був виданий декрет: «Кожен ба-
жаючий може бути християнином. Але 
забороняється проводити збори. За по-
рушення наказу — страта».

Старійшини зібралися на раду: «Що 
робити? Може, поступитися? Адже ко-
жен може вдома робити все, що хоче. 
Там йому ніхто нічого не зробить». Най-
цікавіше те, що християни, які жили за 
часів гонінь, вирішили: «Це невіддільне 
від християнства. Ми будемо продовжу-
вати збиратися!» Галеріус тріумфував: «Ти 
бачиш, Діоклетіане? Вони — державні 
злочинці! Вони неслухняні!» І почалося 
одне з найжорстокіших переслідувань та 
гонінь на християн.

Багато тоді поступилися, кажучи: 
«Можна ж і вдома бути християнином! 
Ми не підемо на збори!» — і врятували 
собі життя. Але церковна громада визна-
ла їх відпалими. «Хто не відвідує збори, 
той — відступник».

Це варто сказати сучасним христия-
нам. Я вас дуже прошу шукати спілкуван-
ня з вірними!

Один француз якось сказав мені: 
«Одні з задоволенням їдять оселедці, 
інші з задоволенням ходять до церкви». 
Але це не одне і те ж! Скрізь є люди, які 
люблять Господа Ісуса. Можливо, їх неба-

гато. Можливо, вони іноді здаються див-
ними. Але ваш стан буде мертвим, якщо 
не будете спілкуватися з християнами!

Кого не тягне до інших учнів Ісуса, той 
ще духовно мертвий!

Я і досі не можу забути свій початок 
пасторського служіння в Білефельді, де 
в одному з округів був помічником про-
повідника. Лише декілька чоловіків зби-
ралися на служіння в церковному залі. 
Але ось, з волі Божої, в один із суботніх 
вечорів я мав можливість розмовляти 
в робітничому клубі до першої годи-
ни ночі. Тоді господар клубу вигнав нас 
на вулицю. Йшов дощ. Вперше навколо 
мене зібралося близько 100 чоловіків — 
фабричних робітників мого округу. Ми 
стояли під ліхтарем. Вони питали, я від-
повідав. Ми говорили про Ісуса, що Він 
прийшов з іншого світу. Говорили про те, 
що вони нещасні, і обманюються, ніби не 
мають гріхів, і що, в принципі, всі вірять в 
існування вічності і Божого Суду.

О другій годині ночі я сказав, що йду 
додому. Завтра вранці, о пів на десяту, 
мені потрібно проводити богослужіння. 
«Я знаю, що ви із задоволенням би при-
йшли, якби не боялися один одного». Це 
були вестфальці. Переді мною стояв ро-
бітник Б. Тоді йому виповнилось років 
35, це був справжній вестфалець. «Хіба 
я кого-небудь боюся? — відповів він. — 
Про це й мови бути не може!» Але я йому 
заперечив: «Заспокойся, друже, у поне-
ділок тебе на фабриці підняли б на сміх, 
якби у неділю пішов до церкви. А цього 
ти боїшся!» «Не боюся!» — ще раз запере-
чив він. Але коли я знову висловив сум-
нів, то сказав: «Гаразд! Я прийду завтра 
вранці зі збіркою духовних гімнів!»

У неділю, тобто через кілька годин 
після нашої розмови, цей вестфалець 
ішов вулицею на богослужіння зі збіркою 
духовних пісень. У цьому кварталі всі 
один одного знали. В понеділок увече-
рі він приходить і каже: «Ви мали рацію, 
на фабриці мені було непереливки за 
те, що ходив до церкви! Тепер я помітив, 
який терор у нас панує: ми кричимо про 
свободу, а самі є жалюгідними рабами 
людей, але я залишився при своєму. Роз-
кажіть мені тепер більше про Ісуса!» Він 
став моїм першим прихожанином, який 
щиро покаявся.

Розумієте, все почалося з того, що 
він прийшов на богослужіння бідної ма-
ленької громадки. І ось, коли зважився 
один, стали приходити й інші. Пролом 
у міцній стіні був пробитий. Потім Бог 
благословив ще багатьох. Але мені впа-
ло в око, що цим робітникам потрібна 
була сила волі, щоб прийти спілкувати-
ся з нами, християнами.

І друге, що стосується громадської 
сторони істинного християнства: ми по-
винні сповідувати Ісуса Христа устами.

Чи знаєте Ви про те, що Ісус дійс-
но живий, що лихослів'я є гріхом, що 
розповідати непристойні анекдоти — 
ганьба перед Богом? Поки у нас не ви-
стачає мужності визнати перед людьми 
нашого Спасителя, до тих пір ми взагалі 
не є істинними християнами!

Як буде жахливо, коли одного разу, в 
день суду, ті, що називали себе христи-
янами, скажуть: «Господе Ісусе! Я теж 
вірив у Тебе!» А Ісус скаже Отцеві: «Я не 
знаю їх!» «Господе Ісусе, я ж був...» «Я не 
знаю тебе! Твій сусід не знав про те, що 
йде дорогою до пекла! Ти його ніколи 
не попереджав, хоча знав про шлях, 
що веде до життя! Ти мовчав, коли слід 
було відкрити вуста і розказати про 
Спасителя!» Коли ж у нас з'явиться муж-

ність відкрити уста?
Я повинен розповісти вам ще одну 

історію. Кілька тижнів тому пропові-
дував в одному з міст Рурської облас-
ті. Організатором зборів був молодий 
майстер — автомобіліст, мій друг Гу-
став. Він у вирішальний момент на-
вчився сповідувати Ісуса. У понеділок 
вранці кожен у майстерні розповідав 
про свої мерзенні пригоди. Один го-
ворив про те, як вони напилися до не-
подобства, інший розповідав про свої 
пригоди з сумнівними дівчатами. «А 
ти де був, Густаве»? - запитали його. «Я 
вранці був на богослужінні, — відповів 
він, — а після обіду відвідав молодіж-
ний гурток у пастора Буша». Посипа-
лися насмішки з усіх боків. І коли його 
друзі разом із майстром знущалися над 
ним, його раптом охопило обурення, і 
він подумав: «Чому сповідувати гидоти 
можна, а Спасителя соромно?!» І тоді 
Густав почав говорити, що вони йдуть 
прямою дорогою до пекла, і запросив 
відвідати юнацький християнський 
гурток. А коли після випускних іспитів 
став їхнім керівником, майстерня ви-
глядала зовсім іншою. Ніхто там уже не 
насмілювався розповідати непристой-
ності чи халтурити у праці.

Чи є християнство особистою спра-
вою? Так! Відродження і життя за вірою 
відображаються на внутрішніх скрижа-
лях серця!

Чи є християнство тільки особистою 
справою? Ні! Християни об'єднуються 
для богослужіння в громади, в домашні 
біблійні групи, в молодіжні гуртки. Хри-
стияни відкривають уста і сповідують 
свого Господа!

Світ повинен знати, що Бог саме за 
допомогою Христа запалив вогонь спа-
сіння!

Вільгельм Буш

Чи є християнство суто особистою справою?
Вільгельм Буш — німецький 

пастор-євангеліст. Прийшов до 
віри на початку 20-го століття. 
Звершав своє служіння у буремні 
часи обох світових війн у 
шахтарському регіоні Швабія. 
За безкомпромісне сповідання 
Христової віри не раз був у 
гітлерівських катівнях. Проте 
вижив і усього себе присвятив 
звістці Євангелії, особливо 
для молоді, яка, завдяки 
його проповідям, тисячами 
наверталася до Бога, сердечно з 
вірою приймаючи головне гасло 
життя пастора Буша: «Ісус — 
наша доля!»

Уявіть собі монету в п'ять марок. Що на ній зображено? 
Цифра чи герб? І те, й інше! Так само й з нашим запитанням: «Чи є 

християнство особистою справою?» Відповідь: і так, і ні.
Істинне вірування має дві сторони: індивідуальну і видиму — 

суспільну. Якщо ж однієї з них бракує, то щось не в порядку!

(Закінчення, початок на ст. 1)
У всіх скрутних і спірних питаннях, 

що стосуються християнської віри або 
стану людини в очах Бога, найвищим 
арбітражним судом є Біблія. Тому про-
поную зараз особливу увагу звернути 
на перше слово цитованого уривка. 
Воно ясно висловлює позицію Бога, 
як Він оцінює таких «християн». Пса-
лом 49:16-21: «А до грішника Бог 
промовляє: «Чого про устави Мої 
розповідаєш, і чого заповіта Мого 
на устах своїх носиш? Ти ж науку 
зненавидів, і поза себе слова Мої 
викинув…Свої уста пускаєш на 
зло, і язик твій оману плете…Оце 
ти робив, Я ж мовчав, і ти думав, 
що Я такий самий, як ти. Тому буду 
картати тебе, і виложу все перед 
очі твої!»

Отже, для Бога не має значення, як 
ти гарно говориш і красиво себе пози-
ціонуєш. Він дивиться на те, що робиш, 
і через це називає тебе грішником! 
Адже зроблені вчинки виявлять нашу 
сутність, показуючи, хто ми є насправ-
ді: атеїсти (безбожники) чи християни. 

Тому необхідно зрозуміти: не існує 
такої форми християнства, в якій би 
віра в Бога мирно співіснувала з гріхом. 
Або ти християнин, або грішник-атеїст!

Павло Кригін

Ось вам істинний хрест…



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

П ’ять, чотири, три, два, один… 
Пуск… Мільйони глядачів з 
різних куточків земної кулі 

затамували подих того передостаннього 
травневого дня. Чи вдало злетить? Це вже 
друга спроба, адже всі пам'ятають «Челе-
нджер». «Дракон» з двома астронавтами на 
борту успішно змиває вгору, проходить точ-
ку критичного навантаження, відділяє пер-
шу ступінь і виходить у відкритий космос. 
Мільйони людей полегшено видихнули та 
радісно посміхнулись, обнялися. Соцмере-
жі гуділи: «Ілоне, Space X, ми у вас вірили!»

У що і кому сьогодні вірить людство? У 
прогноз погоди, технічний прогрес, у науку 
та медицину. Мільйони вірять блогерам, лі-
дерам думок, ученим, духовенству, політи-
кам. Вірять у гуманізм, рівність, демократію, 
мораль. Та який відсоток вірить у Того, Хто 
дав початок і основу всьому? Скільки вірить 
у Бога? «Атеїстів, без сумніву, стало більше, 
ніж будь-коли. І в абсолютному вираженні, і 
у відсотках від загальної кількості людей на 
планеті», — зазначає Філ Цукерман, профе-
сор соціології та секулярних досліджень з 
Пітсбургського університету. 

Але ж атеїзм — це теж релігія, вони самі 
визнають цей постулат. Отже, без віри люд-
ство просто не може існувати.

Ще кілька десятиліть тому ідеологія чер-
воної країни зі шкільної лави втовкмачува-
ла своїм громадянам, що є лише матеріаль-
ний світ, релігія — дурман, а Бога не існує. 
Однак виявилось, що без Нього суспільство 

деградує, і душа людини відчуває пустоту. 
Це яскраво засвідчили 90-і, коли всі церкви, 
храми і молитовні будинки були перепов-
нені. Сімдесят років безбожжя не змогли 
стерти потяг до вічного.

Останні події показують, що суспільство 
все більше втрачає довіру навіть до най-
ближчих людей. Стало зрозумілим і те, що 
наука, а відтак і медицина, може лише по-
давати надії, але повного довір’я не заслуго-
вують. А що ж із Богом? Люди не перестали 
вірити у надприродне, у Вищий Розум. Все 
більше намагаються пізнати духовний світ: 
Будда, Аллах, Конфуцій, десятки філософій, 
йога, самопізнання, але не Христос. Для 
багатьох Він став лише історичною постат-
тю, мудрецем. Уже давно для формальних 
християн відвідини храму стали лише не-
обхідним ритуалом. Відтак, християнство 
втрачає свої позиції, втрачає силу.

Але все найкраще, що ми сьогодні ма-

ємо, дав Христос. Саме Він приніс у світ 
вчення любові до ближнього. Як не дивно, 
але фундаментальні закони природи від-
крили також християни, і вони ж довгий 
час рухали наукову і філософську думку 
розвиненого Заходу. Скрізь, де з’являлося 
справжнє християнство, життя круто зміню-
валось: відкривались школи, зникали дикі 
поганські традиції, люди ставали рівними, 
і цей перелік можна продовжувати. Навіть 
сьогодні, за статистикою, там, де домінує 
християнство, суспільство більш освічене, 
довше живе і має кращі перспективи.

Однак людство зрозуміло, що від релігії 
нікуди не втечеш, і тому вона стала своєрід-
ним ритуалом, а молитва й сповідь — пси-
хотерапевтичним засобом. Величні будівлі 

храмів перетворились на об’єкти світової 
архітектурної спадщини. Замість живої віри 
тепер навчають виконанню мертвих тради-
цій, «щоб заспокоїти совість і задовольнити 
природний інстинкт потягу до вищого і віч-
ного». Але це все не має сили без Христа.

«Та ви приймете силу, як Дух Святий зли-
не на вас», — так обіцяв Христос, коли від-
ходив із Землі. Без цього християнство — 
ніщо, тільки набір ритуалів, гарних храмів і 
правильних лозунгів. Без сили Духа Свято-
го воно перетворюється на нудну форму 
з постійними розчаруваннями. Справжнє 
християнство не у гарних догмах і високих 
філософіях, а у тому, що має силу докорінно 
змінити життя людини, її світогляд, звички, 
навіть характер. Із приходом Христа у наші 
душі закінчуються пошуки надприродного.

Віра… Сьогодні можлива справжня 
віра, без криз, з вічним Гарантом, без строку 
придатності і нескінченним ресурсом. Хри-
стос дає впевненість не тільки у завтрашнім 
дні, але й у вічності. Жодного разу за дві ти-
сячі років Він не зрадив нікого. І це все може 
мати кожен, варто лише звернутись у мо-
литві до Того, хто завжди всіх чує.

П’ять... чотири... три… два… Відлік до 
грандіозної події — другого приходу Хри-
ста — невпинно наближається до «нуль». 
Тоді «земля та діла, що на ній, погорять…» 
(2-е Петра, 3:10). Скільки тоді скажуть Богові: 
«Ми вірили у Тебе, чекали на Тебе»? Чи буде 
тільки — «Ми називались твоїм іменем»?!

Ілля Василів

Без Христа

«Ж иття людини — най-
вища цінність». Це 
твердження не навіяне 

нинішньою пандемією. Дещо видозміне-
ним його можна прочитати як у дитячих 
книжках, так і в Конституціях багатьох країн. 
Здається, сьогодні люди нарешті задумали-
ся щодо справжньої цінності життя та здо-
ров’я, подарованих нам Всевишнім. 

Господь надзвичайно високо цінує 
людське життя, Творцем і Начальником 
якого Він є. «А тільки Я буду жадати 
вашу кров із душ ваших, з руки кожної зві-
рини буду жадати її, і з руки чоловіка, з 
руки кожного брата його Я буду жадати 
душу людську. Хто виллє кров людську з 
людини, то виллята буде його кров, бо 
Він учинив людину за образом Божим. Ви 
ж плодіться й розмножуйтеся, роїть-
ся на землі та розмножуйтесь на ній!» 
(Буття, 9:5-7) 

Цікаво, що, за Божим задумом, ство-
ріння бере участь у появі нових живих 
істот, подібних до себе. У людей право 
народити нове життя дається жінкам, і 
дається неодноразово.

Є у демографії таке поняття — «фер-
тильність», і відображає воно, скільки 

разів (в середньому) жінка стала матір’ю. 
Помітно, що за останнє сторіччя цей 
показник знизився в рази, і причиною 
стали не віруси чи екологія, а... прогрес! 
Вагітність зробилася небажаною, і цілі 
індустрії спрямовані на «профілактику», 

переривання останньої.
З’являється все більше і більше теорій 

та аргументів, що зменшують гостроту 
проблеми. На найвищих рівнях ведуть-
ся гострі дискусії про те, що являє собою 
переривання вагітності: зло чи благо? На 
жаль, вони все частіше зводяться на ко-
ристь тих, хто вже народилися та можуть 
говорити і відстоювати свою позицію 
проти безмовних, беззахисних «продук-
тів запліднення» без власної волі (але та-
кож живих!).

Розглянемо для порівняння кенгуру, 
тривалість розвитку якого є схожою з 
вагітністю у людей. З якого часу слід вва-
жати кенгуру живою істотою? Вагітність у 
їхніх різних видів триває від 27 до 40 днів, 
потім розвиток у сумці до 7 місяців. Усьо-
го через 5 тижнів внутрішньоутробного 
розвитку народжуються кенгурята — не-
дорозвинені, абсолютно немічні, непри-
мітні, не схожі на своїх батьків, з масою у 
100 000 разів меншою, ніж доросла осо-
бина, але ЖИВІ!!! І цей факт ніхто не стане 
заперечувати.

Тож закономірно постає наріжне пи-
тання: з якого часу людину слід вважати 
«живою душею»? Чому і хто вирішив, що 
все визначає 84-й день (12 тижнів), а не 
1-й чи 8-й, або, наприклад, 85-й? 

Для цього важливо розібратися з по-
няттям «життя». Тут, виявляється, є дуже 
багато різних підходів і тлумачень: фі-
лософські, хімічні, біологічні... Причому 
жодного загальноприйнятого. 

Зокрема, з біологічної точки зору, 
життя — це особлива форма існування 
матерії, яка виникла на певному етапі 
її існування й характеризується проце-
сами метаболізму. Визначення не дуже 
зрозуміле і неконкретне. Тому для харак-
теристики живого наводяться такі його 
відмінності від неживого:

— внутрішня структурованість (висо-
коупорядкована будова);

— власний метаболізм (засвоєння 
енергії з навколишнього середовища і ви-
користання її на підтримку та посилення 
своєї упорядкованості);

— ріст (здатність рости і розвиватися);
— адаптація до навколишнього сере-

довища;
— реакція на подразники;
— здатність до розмноження (відтво-

рення подібних до себе);

— спадковість (інформація, закріпле-
на в геномі);

— підтримка внутрішнього гомеоста-
зу (стабільного стану).

Якщо неупереджено розглянути ці 

позиції, стає видно, що від самісінького 
зачаття внутрішньоутробний розвиток 
людини має всі характерні ознаки живої 
істоти. Тому будь-яке переривання вагіт-
ності (медикаментозне, вакуумне тощо) 
слід розглядати як переривання життя 
(читай — вбивство), що беззаперечно є 
тяжким гріхом. 

Нехай Вічний Бог, Який є Творцем усьо-
го живого на Землі, і Який Сам є Життя, на-

вчить нас правильно розуміти, цінити й 
поважати життя як безцінний дар, шукати 
і знайти вічне буття в Його Царстві!

Євгеній Аглічев

Цiнуймо життя
«І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання 
життя вдихнув у ніздрі її, — і стала людина живою душею.»

 Буття, 2:7

Але сьогодні час змінився, і серед 
інших багатьох криз є та, що лякає 
найбільше. «Криза віри», — пишуть 
заголовки провідних видань, — «криза 
духовності».

Криза віри… Але як?

Так чому ж уже тривалий час воно 
намагається обійтись без Христа, 
без Бога? Чому у центр всесвіту по-
ставили недосконалу, мінливу й 
грішну людину, замість люблячого і 
довготерпеливого Бога? Ми ж кори-
стуємось набутками християнської 
моралі, бо жодне вчення, жодна філо-
софія не змогли змінити світ у кра-
щий бік! 

ДОВІДКА 1
Коефіцієнт фертильності в Україні:

 (за даними ресурсу Вікіпедія)

1913 — ~6
1925 — 5,39
1929 — 4,24
1950 — 2,81
1960 — 2,24

1970 — 2,10
1980 — 1,95
1990 — 1,84
2000 — 1,11
2010 — 1,45

СТРУКТУРА. Протягом 5-6 днів 
від запліднення відбувається ділення, 
внаслідок чого утворюється не просто 
клубок клітин, а кулеподібне порож-
нисте утворення — бластоциста. Вона 
складається з двох видів клітин — світ-
лих і темних бластомерів, що мають 
різну детермінацію (програму, шлях 
подальшого розвитку) і швидкість ді-
лення. За деякими даними, уже перші 
два бластомери відрізняються між со-
бою. Далі диференціація відбувається 
блискавично, і вже на 23-ю добу мож-
на визначити серцебиття, а за місяць 
будуть сформовані зачатки більшості 
систем і органів.

МЕТАБОЛІЗМ. Протягом перших 
днів ембріон розвивається за рахунок 
запасів яйцеклітини. У подальшому 
поживні речовини засвоюються з ор-
ганізму матері через певні оболонки 
та бар'єри, причому кров матері і ди-
тини не змішується на жодному етапі 
розвитку.

РІСТ І РОЗВИТОК. Зигота має розмі-
ри 0,1-0,15 мм і масу 3*10-6 г. Уже через 
тиждень зародок має середній діаметр 
0,25 мм і складається приблизно з 200 
клітин. За 9 місяців тіло маляти виросте 
в довжину у 5000 разів та додасть у масі 
в мільярд разів.

АДАПТАЦІЯ. Виявляється у при-
кріпленні й імплантації зародка в стінку 

матки (проти цього направлена дія спі-
ралей), появу в подальшому таких поза-
зародкових органів і оболонок як хорі-
он, амніон, жовточний мішок, алантоїс 
і, зрештою, плацента. Остання виконує 
трофічну, дихальну, видільну, захисну 
(бар'єрну), ендокринну і опорну (зв'язок 
з матір'ю) функції. 

РОЗМНОЖЕННЯ. На етапі ділення 
до 8-16 бластомерів кожен із них може 
розвинутися в окремий організм, тоді 
як результат спостерігається народ-
ження близнюків. Це можна розглядати 
як здатність до розмноження на ранніх 
стадіях.

СПАДКОВІСТЬ. У результаті злит-
тя чоловічої та жіночої статевих клітин 
утворюється новий неповторний на-
бір генетичної інформації, закріплений 
у хромосомах. Жодним чином плід не 
можна розглядати як орган матері чи 
частину її, оскільки він має свій власний 
генетичний код, відмінний від материн-
ського.

ГОМЕОСТАЗ. Починаючи з ранніх 
термінів розвитку, плід має власний 
транспорт поживних речовин за раху-
нок циркуляції крові судинами, що під-
тримується самостійним серцебиттям. 
І це лише частина власних здібностей 
зародка, які належать до поняття «гоме-
остаз» (здатність підтримувати життєді-
яльність у стабільному стані).

ДОВІДКА 2
Ознаки життя в ембріона людини



ДВА БЕРЕГИ4 АКТУАЛЬНО

Н а  перший погляд, це здається привабливим 
ученням. Адже воно начебто примиряє між со-
бою дві антагоністичні теорії. 

Та якщо вникнути глибше, то можна побачити разючу 
непослідовність. Адже теорія еволюції полягає не лише у 
визнанні факту, що світ був створений впродовж мільйо-
нів років, а й включає в себе безліч ідей, які діаметрально 
протилежні вченню Біблії. І тому цілий ряд факторів при-
зводить до неможливості поєднання цих теорій.

Наприклад, якби рослин (створених третього дня) і не-
обхідних для їх запилення птахів (створених п'ятого дня) і 
комах (створених шостого дня) поділяли мільйони років, 
то рослини просто не вижили б. Особливо це стосується 
видів зі складними симбіотичними відносинами.

Також, якщо порівняти хронологію подій з еволюційної 
та біблійної точок зору, можна побачили безліч протиріч.

Але найбільшою проблемою концепції теїстичного 
еволюціонізму є питання людського гріха, а відповідно 
і спасіння. 

Біблія говорить, що головною причиною смерті лю-
дей є гріх, який вчинили дві конкретні людини: Адам та 
Єва. І в цей момент вони стали джерелом розповсюджен-
ня його для всіх своїх нащадків.

Теорія ж еволюції навчає іншим поняттям про смерть. 
Адже, якщо вірити її догматам, то до появи людей, які 
могли б вчинити гріх, вже відбулися мільярди смертей. 
Більше того, вона є двигуном цієї теорії. Тому що за прин-
ципом еволюції виживає сильніший, а слабші помира-
ють. І в такому випадку смерть не є наслідком гріха, що 
кардинально суперечить Біблії. 

А якщо вона не є наслідком гріхопадіння, то жертва 
Христа, яка звільняє людину від гріха, не має ніякого 
стосунку до смерті. Тоді на Голгофському хресті не ви-
рішується її питання. А це означає, що, за словами апо-
стола Павла, наша віра у воскресіння мертвих немає 
ніякого сенсу.

Насамперед потрібно зазначити, що теорія еволюції 

— це лише теорія, тобто непідтверджене припущення. І 
вона стала популярною саме через можливість поясни-
ти створення світу без необхідності визнавати існування 
Творця. І через її популярність, під тиском соціуму, деякі 
християни часто соромляться заявити про іншу позицію. 

Чи це принципово?
Звісно! Адже надзвичайно важливо, як саме люди-

на сприймає Біблію. Якщо ми намагаємося підтасувати 
Боже Слово під ідеї небіблійного походження, то вреш-
ті-решт це призведе до того, що сенс будь-якого слова 
непогрішимого Писання ми звіряємо з мінливими люд-
ськими думками.

Якщо дозволити науці (яку помилково вважають си-
нонімом матеріалізму та еволюціонізму) визначати наше 
сприйняття Біблії, то зрештою це приведе нас на шлях 
зневіри та омани. Наприклад, наука заявляє, що людина 
не може воскреснути з мертвих. Чи означає це, що нам по-
трібно змінити нашу думку стосовно воскресіння Христа?

Нам потрібно пам'ятати про те, що ми відстоюємо не 
свої переконання і займаємо позицію креаціонізму не 
через сліпу віру, яка немає під собою жодного підґрунтя. 
Ми займаємо позицію Того, Хто є Єдиним Творцем світу. І 
Він розповів нам про це на сторінках Писання. Саме тому 
можемо впевнено довіряти Його словам. Адже наша 
основа — не людські фантазії чи ідеї, а свідоцтво Того, 
Хто створив цей світ.

Наталя Майбук

Чи можливо бути християнином, приймаючи теорію еволюції
На жаль, у християнському світі не існує єдиної позиції щодо створення світу. Намагаючись дійти компромісу та поєднати еволюційну та креаціоністську 

теорії, люди створили так звану концепцію теїстичного еволюціонізму, яка стверджує, що біблійне вчення про Бога сумісне з теорією еволюції. Іншими словами, 
теїстичні еволюціоністи вірять в існування Бога як Творця Всесвіту, а еволюцію сприймають природним процесом творіння, інструментом Бога, що слугує 

розвитком людського життя.

О хрестився, пощусь у Великий 
піст, ношу хрестика, не працюю 
у свята, ставлю свічки, роздаю 

милостиню, жертвую на храм… Чи робить 
така культова або обрядова традиція мене 
приналежним до християнства?

У середньовічній церкві склалася думка, 
що святі люди настільки догодили Богові, 
що накопичили благодаті більше, ніж їм 
потрібно для спасіння, а отже, здатні поді-
литися своїми понаднормовими заслугами 
з іншими. Одним із засобів, як це можли-

во зробити технічно, — вклонятися їхнім 
святим мощам і реліквіям. Тому керівники 
історичних церков у різні роки видавали 
накази і називали конкретні цифри — скіль-
ки благодаті святих можна одержати за спо-
глядання тієї чи іншої реліквії або за дотор-
кання до різних мощів. Вважалось, що мощі 
святих, які знаходилися в німецькому місці 
Галлє, мали здібність скоротити перебуван-
ня у чистилищі на 4000 (!!!) років. У Вітенбер-
зі була найбільша колекція святих реліквій, 
зібрана курфюрстом Саксонії Фрідріхом 
Мудрим, центром якої був шип із тернового 
вінка Ісуса. Запевняли, що саме цей гостряк 
з куща проколов брову Спасителя. До ньо-
го навіть приклали офіційний (з печаткою) 
документ, який засвідчував повну автентич-
ність. У каталозі колекції 1509 року перера-
ховувалося 5005 штук реліквій, на підставі 
яких видавалися індульгенції - офіційні па-
пери, що засвідчували відпущення гріхів у 
майбутньому. А саме:

— 1 зуб святого Єронима;
— 4 частини тіла святого Івана Зла-

тоуста;
— 6 частин святого Бернарда;
— 4 частини тіла святого Августина;
— 4 волосини Богородиці;
— 3 частини її одягу;
— 4 частини її поясу;
— 7 частин її покривала, заплямле-

них кров’ю Спасителя;
— 1 шматок поховальних пелен Ісуса;
— 30 частинок ясел;
— одна соломина з хліва;
— одна частинка золота і три частини 

мірри з подарунку волхвів;
— 1 волосина з бороди Ісуса Христа;
— 1 цвях, вбитий у руку Спасителя;
— 1 кусень хліба з таємної вечері;

— 1 шматок каменю з місця піднесен-
ня Христа у небеса;

— і навіть одна гілочка неопалимої 
купини з гори Синай при Мойсеї...

До 1520 року колекція курфюрста на-
раховувала вже 19 000 святих предметів. 
У День Усіх Святих її виставляли на вселен-
ський огляд, і ті, хто вносив встановлену 
пожертву, отримували від самого Папи ін-
дульгенції, які скорочували перебування в 
чистилищі на 1 902 202 роки і 270 днів. (На 
той час цим займалась спеціальна рахунко-
ва палата.)

Отож весь цей біблійний уривок — від-
повідь тим, хто вважає себе за людей по-
божних.

Нерідко буває, що релігійники, які вико-
нали певну кількість обрядів і традицій, спо-
діваються на неправдиві надії, які буцімто 
їх спасуть. Відтак автор листа до римських 
християн розвінчує лише кілька з них:
1. Неправдива надія на моралізм не дає 

спасіння. Зовсім недостатньо лише осуд-
жувати гріх.
2. Знання істини не спасає. Так само і не-

знання не звільняє від відповідальності.
3. Будь-яке служіння, богослужба (на-

віть самопожертва) не спасає. Ніхто сам, 
своїми силами, спасіння не заслужить, 
жодним способом.
4. Навіть найбільш точне виконання 

святих обрядів чи ритуалів не спасає. 
Цього замало.

Тому той, хто в сучасному житті сподіва-
ється врятуватись і бути з Богом, опираю-
чись лише на ці чотири пункти, подібний до 
середньовічних релігійників, які духовно 
заблукали, не знаючи Писання та істини.

А у наш час таких менше?
Андрій Миронюк

Чи робить культова традиція приналежним до християнства?
Мої друзі розкритикували ідею надрукувати у християнській газеті невеличкий уривок з Нового Заповіту. Мовляв, «люди заплутаються… це буде нікому не 

зрозуміло… для більшості це просто набір слів...»
Та я не поділяю такого песимізму відносно тебе, дорогий читачу… Невже ось ця цитата з Нового Заповіту, а саме з листа апостола Павла до християн 

першого віку, які проживали у Римі, така складна, що не буде зрозуміла нам — християнам двадцять першого століття?

Послання до римлян, 2 розділ:
«1 Ось тому без виправдання ти, кож-

ний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджу-
єш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш 
те саме й ти, що судиш.

2 А ми знаємо, що суд Божий поправді 
на тих, хто чинить таке.

3 Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, 
хто чинить таке, - що ти втечеш від суду 
Божого?

4 Або погорджуєш багатством Його 
добрости, лагідности та довготерпіння, 
не знаючи, що Божа добрість провадить 
тебе до покаяння?

5 Та через жорстокість свою й нерозка-
яність серця збираєш собі гнів на день гніву 
та об’явлення справедливого суду Бога,

6 що «кожному віддасть за його вчин-
ками»:

...
11 Бо не дивиться Бог на обличчя!
12 Котрі-бо згрішили без Закону, без За-

кону й загинуть, а котрі згрішили в Законі, 
приймуть суд за Законом.

13 Бо не слухачі Закону справедливі пе-
ред Богом, але виконавці Закону виправда-
ні будуть.

...
17 Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся 

на Закона, і хвалишся Богом,
18 і знаєш волю Його, і розумієш, що 

краще, навчившись із Закону,

19 і маєш певність, що ти провідник 
для сліпих, світло для тих, хто знахо-
диться в темряві,

20 виховник нерозумним, учитель ді-
тям, що ти маєш зразок знання й правди 
в Законі.

21 Отож, ти, що іншого навчаєш, себе 
самого не вчиш! Проповідуєш не красти, а 
сам крадеш!

22 Наказуючи не чинити перелюбу, 
чиниш перелюб! Гидуючи ідолами, чиниш 
святокрадство!

23 Ти, що хвалишся Законом, зневажа-
єш Бога переступом Закону!

24 Бо «через вас зневажається Боже 
Ймення в поган», як написано.

25. Обрізання корисне, коли виконуєш 
Закона; а коли ти переступник Закону, то 
обрізання твоє стало необрізанням.

26 Отож, коли необрізаний зберігає 
постанови Закону, то чи не порахується 
його необрізання за обрізання?

27 І необрізаний з природи, виконуючи 
Закона, чи не осудить тебе, переступника 
Закону з Писанням і обрізанням?

28 Бо не той юдей, що є ним назовні, і не 
то обрізання, що назовні на тілі,

29 але той, що є юдей потаємно, ду-
хово, і обрізання — серця духом, а не за 
буквою; і йому похвала не від людей, а від 
Бога».

Здавалося б, усе дуже логічно. Проте в наш час багато 
людей намагаються поєднати непоєднуване. Чому ж це 
відбувається?

Однак, коли людина сприймає вчення Біблії букваль-
но та вірить, що дні творіння — це звичайні дні, а не ча-
сові періоди у мільйони років, то в неї не буде проблем 
із тим, щоб зрозуміти та прийняти все Писання загалом. 

Біблія Теорія еволюції

Земля була створена 
перед Сонцем та зірками

Сонце та зірки з’явились 
раніше, ніж Земля

На початку Земля була 
вкрита водою

На початку Земля була 
крихітною вогняною 
кулею

Спочатку — океани, потім 
— суходіл

Спочатку — суходіл, потім 
— океани

Життя зародилося на 
суходолі

Життя зародилося в 
океанах

Рослини були створені 
перш, ніж Сонце 

Рослини з’явилися після 
Сонця

Наземні тварини 
з’явилися після птахів 

Наземні тварини існували 
до птахів

Відмінності у послідовності подій між Біблією 
та теорією еволюції
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О д ного разу на урок 
не з’явився вчитель. 
Клас, як це й буває, 

ходив «на голові». Раптом у 
дверях з’явилася незнайома 
жінка і приголомшила усіх за-
питанням: «Діти! Хочете послухати про 
Ісуса Христа?»

Після цих слів настала повна тиша. 
Всі звикли чути, що Бога немає, а тут 
раптом хочуть розповісти про Нього...

У неї було світле обличчя, з чистим 
і добрим поглядом, і ми слухали з ве-
личезним інтересом. З її слів стало зро-
зуміло, що Господь нас любить і хоче 
врятувати від гріха, тому послав Свого 
Сина Ісуса Христа в цей світ. Деякі діти 
ставили запитання. Потім вона попро-
сила всіх встати і попередила, що буде 
молитися вголос, і ті, хто бажає, можуть 
повторювати про себе її молитву, а в 
кінці сказати: «Амінь». Пам'ятаю, що я 
був згоден і зробив так, як вона запро-
понувала.

Через кілька років до піонерського 
табору, де ми перебували, приїхали мі-
сіонери, які в подарунок усім роздали 
Нові заповіти. У мене з’явилось вели-
чезне бажання прочитати його. Утім, у 
нашому будиночку завжди було шумно, 
тож відкрити книгу ніяк не вдавалося. 
Тоді я вирішив, що почитаю, коли буду 
вдома у дядька з тіткою.

І ось, коли повернувся, то вибрав 
зручний момент і приготувався читати... 
Але раптом зайшла тітка. Побачивши 
Євангеліє, попросила його подивити-
ся. Погортавши, сказала, що цю книжку 
забирає і віддасть пізніше, бо мені вона 
зараз не потрібна. Було дуже прикро, 
адже так хотілося зрозуміти таємницю...

Одного разу, коли мені було близько 
20 років, у двері подзвонили. Побачив 
чоловіка та жінку в хустинці, і зрозумів, 
що це віруючі. Давши мені листівку, вони 
запросили на богослужіння. Чоловік ще 
запитав, чи маю Євангеліє, і, діставши з 
сумки книжку, запропонував мені. Вона 
була такою ж, як та, що колись забрала 
тітка. Подякувавши, нарешті вперше по-
чав читати Божу книгу.

Читав вибірково, тому що не все було 
зрозумілим. Але, читаючи, плакав. Сло-
во сильно торкалося моєї душі. Дуже 
запам’ятав історію про багатого юнака, 
який хотів успадкувати життя вічне і за-
питав у Ісуса, що для цього потрібно... 
Господь сказав, щоб він дотримувався 
заповідей і все, що має, роздав убогим 
і слідував за Ним. З цієї історії я зрозу-
мів: щоб стати християнином, потрібно 
жити за заповідями, а те, що зароблено 
нечесним шляхом, — роздати нужден-
ним. Відповідь Христа засмутила юнака, 
та й мене теж...

Якось на вулиці мене затримала мілі-
ція. У той час я мав сильну залежність від 
наркотиків. Відвели в райвідділ і сильно 
побили. Коли я запитав: «За що?», відпо-
віли: «Якби було за що — взагалі вби-
ли б...» Але потім відпустили так само 
швидко, як і затримали. «Яка несправед-
ливість!» — думав я.

У цей момент якийсь внутрішній го-
лос запитав: «Несправедливо?! А що ти 
заслуговуєш насправді?» І раптом зрозу-
мів, що фактично мені належить тюрем-
ний термін, а я ще перебуваю на волі.

Пізніше мене таки помістили у в'яз-
ницю на два місяці. А згодом знову... вже 
на три. Дали умовний термін. Мені було 
зрозуміло, що це Господь милує, але я 
знову знехтував цим. І навіть запишався. 
Уявив себе кримінальним авторитетом... 
Зарозумілість і самолюбство домінува-
ли в моїм безбожнім житті.

Через деякий час — знову в'язниця. 
Тільки цього разу не в звичайну тюрем-
ну камеру, а в «прес-хату». У ній відбу-

вають термін ув'язнені, яких називають 
«пресувальниками». Їх зазвичай декіль-
ка, і охорона на крики, які часто можна 
почути з таких камер, не реагує.

Так ось, близько двох місяців, дове-
лось бути «боксерською грушею»... Це 
дуже допомогло згадати про Господа, 
шкодуючи, що не думав про Нього рані-
ше, коли був на свободі... Мої ребра не 
встигали заживати... Тоді чітко збагнув, 
що Господь помістив сюди, щоб зняти 
«авторитет» і дати зрозуміти необхід-
ність у Його захисті.

Мене засудили на чотири з поло-
виною роки і відправили в колонію, де 
познайомився з віруючими, прочитав 
Біблію і багато духовної літератури.

І все-таки навернутися до Ісуса Хри-
ста не наважувався. Однією з причин 
була любов до гріха і легкого життя. Так 
і звільнився із зони лише зацікавленим 
читачем. Утім, залишався люди-
ною, яка любить гріх. Хоча не-
віруючим себе не вважав, тому 
що молився, коли було страшно, 
повторюючи «Отче наш»...

Одного разу, приблизно че-
рез рік після звільнення, у мене 
з'явилося сильне бажання від-
відати зібрання євангельських 
християн, тому що багато читав 
про них, і їхнє віровчення відпо-
відало Євангелію Ісуса Христа.

Я знав, де знаходиться дім 
молитви, і що збори відбувають-
ся у неділю вранці.

Там знову з очей полилися 
сльози. Здавалося, що пропо-
відники говорять особисто мені. 
Але пізніше відкинув цю думку, 
тому що ні з ким із присутніх 
особисто знайомим не був. 

Отже, зрозумів, що сам Бог 
говорить через тих, хто пропо-
відує Його Слово.

Наприкінці зібрання служи-
тель запропонував бажаючим 
покаятися перед Богом, зро-
бивши акцент на тому, що, мож-
ливо, у когось такої можливості 
більше не буде. І я подумав, що у 
мене дійсно такий шанс не пов-
ториться, тому пройшов вперед 
і звершив молитву. Пам'ятаю, що 
попросив у Господа прощення і 
сказав ще кілька слів, які були на серці.

У той період я жив зі своєю цивіль-
ною дружиною. Вона так само була на 
зібранні, але не покаялася.

Одного разу у нас закінчились гроші 
та їжа. Не хотілося добувати їх, як рані-
ше — нечесним шляхом. У роздумах та 
пошуку мені відкрився текст із Біблії, де 
Господь Ісус Христос сказав такі слова: 
«Не турбуйтесь про те, що будете їсти та 
що пити... Шукайте ж найперше Царства 
Божого, і це все додасться вам...»

Подумав: це ж сказав сам Бог! Тому 
вирішив піти на богослужіння і там пе-
реконатись — нагодує Він мене чи ні? 
Дорогою до молитовного будинку роз-
мірковував про те, як Бог може послати 
їжу: «Може, потрібно сказати комусь на 
зборах про свою потребу?» Але пізні-
ше вирішив: подумають, що покаявся 

нещиро, для того, щоб щось просити... 
Тому, хоча і сумнівався в Його допомозі, 
нікому нічого не говорив, адже Всеви-
дючий Бог знає все.

Після закінчення богослужіння, за-
бувши про свої міркування, попрямував 
до виходу. Раптом мене наздоганяє один 
віруючий і каже: «Я хочу з вами погово-
рити... У мене на серці виникло бажання 
допомогти вам». Потім дав сумку про-
дуктів і двадцять гривень. Це було явне 
диво Боже, яке я побачив у своєму житті.

Тоді на ці гроші можна було купити 
пачку цигарок та пляшку горілки. І, зви-
чайно ж, це спало мені на думку. Але 
я не наважився і витратив їх лише на 
продукти.

Через цю подію побачив, як Господь 
любить мене. Але, на жаль, тоді не до-
вірився Богові, бо був вкрай залежним 
від наркотиків, алкоголю і думки друзів. 

Через це не було ні роботи, ні житла, ні 
матеріальних засобів.

Приблизно через три роки прийняв 
рішення навернутися до Бога серйозно. 
Я жив на «притоні». Це було жахливо. У 
цій квартирі не було світла, - не тільки 
Божого, а й електричного — обрізали 
за несплату. Не було умов помитися і 
привести себе до ладу. Ночами не спав. 
Кожного дня чекав смерті. Мучила дум-
ка про те, що довготерпіння Боже на-
ближається до кінця. Усвідомлення сво-
їх гріхів тиснуло нестерпним гнітом. Вже 
було видно тінь смерті, яка стояла поруч 
і чекала, щоб забрати після того, як зро-
блю останній гріх. Ночами з жахом мір-
кував: «А що потім?»

Потім — пекло. Тут — страждання, 
а там — ще гірше, бо пекло і вічні муки. 
Перебуваючи в оточенні обману, лице-

мірства, злоби і самолюбства, вто-
мившись від наркотиків і пияцтва, 
почав відчувати огиду до самого 
себе. Я розумів, що навіть якщо і 
залишу їх та почну жити тверезо і 
заробляти гроші, все одно потра-

плю до пекла. Тому що — грішник...
Прийшла думка про самогубство, 

але її відкинув, тому що це безповорот-
ний шлях до безодні.

Перед очима пробігало все життя. 
Згадувалися фрагменти, коли чув про 
Бога і був близьким до навернення. Ста-
ло ясно, що поки живий — є можливість 
звернутися до Христа. Але я вже стіль-
ки разів каявся та молився. І що з того? 
Нічого не змінилося. Утім, згадалися сві-
доцтва християн, яких Господь звільнив 
від гріха. Їхнє нове життя було святим, 
чистим, чесним, добрим. А я так не можу 
— не можу і не вмію! Бо я люблю гріх і 
живу ним.

І тоді почав благати. Це була не про-
сто молитва, а крик душі! Я просив у 
Господа прощення. Просив врятувати 
мене, тому що не хочу більше так жити.

Після цього вирішив поїхати до реа-
білітаційного центру.

З того дня взяв за правило починати 
день з молитви і дотримуюся цього аж 
дотепер.

У перші дні в реабілітаційному цен-
трі мені було фізично погано. Докучала 
ломка від наркотиків. Але хоча тілу було 
дуже важко, в душі панував спокій. Дея-

кі думали, що я помру. Але мені 
було тоді вже не страшно. Варі-
ант смерті розглядався як один 
із кращих, адже це зустріч з Го-
сподом на небі, в Царстві Його. 
У перші місяці після навернення 
до Господа мені дуже хотілося 
потрапити на небо. І навпаки 
— лякало повернення до ми-
нулого життя. У мене була при-
хована сильнодіюча снодійна 
таблетка. Прийнявши її, можна 
було полегшити абстинентний 
синдром і навіть трохи поспати, 
але згадався Господь, який тяж-
ко страждав за мої гріхи. Хотіло-
ся теж гідно постраждати за свої 
власні беззаконня...

Незабаром стало легше, і я 
помітив, що полюбилося Слово 
Боже. Біблія для мене стала рід-
ною і дуже дорогою. Мені подо-
балося проводити час за читан-
ням духовної літератури. Серце 
наповнював спокій, захотілося 
жити за вченням Христа.

Ісус Христос дав нове, пре-
красне і цікаве життя, повне 
Божих милостей, любові і чудес 
(про це можна було б написа-
ти цілу книгу). З моменту мого 
відродження Бог піклується 
і благословляє щодня, хоча є 
труднощі, переживання та ви-

пробування.
Господь благословив мене сім'єю — 

дав дружину і дочку. І ще однією сім'єю 
— церквою Його.

Дуже шкодую, що не навернувся до 
Господа раніше, коли було більше часу, 
сил, здоров'я і можливостей. Багато упу-
щено.

Христос відкрив очі на істину, і в Ньо-
му я зміг зрозуміти, що таке справжня 
свобода від гріха, від цього світу і свого 
«я». Він заспокоїв мене.

Життя з Богом не пояснити словами. 
Це треба спробувати, щоб зрозуміти 
його справжню радість і красу.

Віктор Сидоренко, 
м. Вараш, Рівненська обл.

Номери для охочих зателефонувати: 
+38 068 719 94 10, +38 063 050 00 47

Господь заспокоїв мене
Мене звати Віктор. Народився я у 1979 році в неблагополучній 

сім'ї, тому виховувався загалом у дитячому будинку та школі-
інтернаті. Інколи у дядька з тіткою.

На той час у країні панував атеїзм, тому у всіх навчальних закла-
дах прищеплювали невір’я. Мій дядько також вірив у те, що Бога 
немає, обґрунтовуючи свої переконання різними поверхневими 
теоріями. Тітка ж сумнівалася, тому зрідка, про всяк випадок, 

відвідувала православний храм.
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Ч ай був ніяким.
Просто зафарбована корич-

невим барвником вода у паке-
тику. Усі добре розуміють, що за кілька 
гривень у пачці з 50 пакетиками буде 
майже сміття, але купувати дорожчий — 
не хочуть.

Ось таку зафарбовану субстанцію без 
особливого задоволення посьорбував 
Денис, розглядаючи посірілу безбарвну 
вулицю, і думав свою думу. 43 роки про-
жито. Сьогодні раптово нагадалось про 
це. Ні, не ранішніми болями у п’яті чи при-
сивілою щетиною, яку старанно збривав 
щоранку одноразовим пластмасовим 
«джилєтом». Просто біля супермарке-
ту «АТБ» зустрів свого однокласника — 
Льоньку Чепуренка… 

Колишні однокласники подейку-
вали, що він — трохи того… несповна 
розуму, і посунувся дахом — це щодо 
віри у Бога. Одразу після школи. Ніку-
ди не поступив, ніким 
не став, завів вели-
чезну сім’ю. Хоча це 
було дивним після їх 
спецкласу з хіміко-біологічною спеціа-
лізацією. Адже до «універів» не вступи-
ли лише двоє: Сашко Лаврик — одразу 
після випускного батько забрав на за-
робітки, і він, Льонька, — через своє 
боговірування.

Не бачились років з двадцять. Зро-
зуміло, що виявились зовсім чужими. 
А головне — абсолютно різними. І чим 
довше говорили, тим більше здавалося, 
що взагалі живуть на різних «планетах». 
Від звичайних побутових питань якось 
дуже швидко перейшли до душевних і 
релігійних, а далі взагалі залізли у такі 
нетрі і глибини філософії, що довелося 
більше слухати, і щоб якось себе не загу-
бити — кивати ствердно головою.

— От ти, Деню, вже другий раз одру-
жився, і знову не дуже задоволений… А 
мислив коли-небудь, у чому ж є пробле-
ма насправді? Чи зможеш погодитися, 
що вона якраз у внутрішньому світі, у 
душі, а вже звідти випливає назовні? Я 
не лише про тебе говорю, а про кожного 
з нас — людей… І про мене також. Ти ж 
розумієш, я зараз поверну до релігійних 
питань… але почекай хвилинку, певен, 
це не буде якась нудна проповідь чи по-
вчання, я просто пробую міркувати про 
наше життя… і завжди шукати корінь…

Тут згадалась їхня старенька мате-
матичка Анжела Анатоліївна з цим сво-
їм незмінним виразом. Та й дійсно, все 
було зрозуміло — Льонька трохи повер-
нутий на вірі в Бога… і зараз навмисно 

повертає в сторону агітації за свою релі-
гію. Але безперечним було й те, що чо-
мусь, і це було відкриттям для Дениса, 
сьогодні прощатися і йти геть зовсім не 
хотілося. Навпаки — стало цікаво, як так 
просто і безпафосно він піднімає високі 
і глобально-світові питання, а голов-
не, вони тісно переплітаються з на-
шим звичайним життям.

… Що є справжня любов? 
Чи наші з тобою багаторіч-
ні пошуки душевного спо-
кою йдуть у вірному на-
прямку? Чи приставили 
ми драбину, якою впер-
то шкребемося вгору, до 
того будинку, що треба? 
А чи 
т а к и й 
в ж е 
абсурд 
в і р ити 

у загробне вічне життя? Що, коли 
така можливість реальна? Хто спро-
можний і, головне, захоче змінювати 
себе, якщо раптом зрозуміє, що потріб-
но все робити за істиною? Що таке іс-
тина? Чи варто простій людині ставити 
перед собою такі високі запитання? А 
головне, як шукати відповіді на них, і чи 
вплинуть отримані результати на якість 
мого життя?

З кожним новим витком піднятих 
цим «інопланетянином» питань Денис 
кудись провалювався. Точніше, тіло сто-
яло тут, з двома пакетами біля супер-
маркету, а внутрішність робила якісь 
неймовірні злети і виверти, схожі на 
американські гірки, від яких то лоскот-
но смоктало десь біля шлунку, то раптом 
било у голову неймовірно потужною 
хвилею радості й азарту. Здавалося, лу-
нали прості слова, але нові й свіжі від-
криття та отримані відповіді збурювали 
добрі душевні почуття. Не просто якісь 
нові знання, а відкривались дивні на-
прямки глибоких думок і правдивість 
поставлених питань. Денисове серце 
чітко відчувало — вони абсолютно іс-
тинні! І захопило, мов річковий потуж-
ний вир слабкого плавця, який в цілому 
нікуди й не плив, рухався, як і усі — про-
сто за течією.

Вперше за 43 роки життя стало таким 
зрозумілим, чесним, хай іноді навіть жор-
стоким, але відкритим у головних питан-
нях буття. Спочатку взагалі здалося, що це 

якесь відчуття сп’янілості. А далі Леонід 
запропонував перейти за столик, де при-
гостив міцною пахучою кавою, яку Денис 
не пив ніколи, якось не доводилось. Смак 
був гіркуватим, але нагадував шоколад. 
Ось тоді стало зрозумілим, що рані-

ше його, Денисо-
ве, життя 

прохо-
д и -

ло, мов у 
сп’янінні, а тепер лише перший раз про-
ривалось невеличкими моментами тве-
резості.

— Деню, а ти думав, для чого ми жи-
вемо? Взагалі, який сенс нашого приходу 
на цю планету? У чому сутність оцих 40 
свідомих років?

— Н-ну… — Денис якось багатознач-
но розвів руки, але його посмішка видала 
безпорадність.

— Нам уже за сорок… Треба було б 
вирішити ці питання. Бо приходить час їх 
відкривати дітям.

— Знаєш, якщо чесно, лише коли був 
на Майдані з пацанами, вночі, в лютому 
оті події: вогонь, постріли, ранок ще да-
леко, і не факт, що доживу до нього, якось 
всередині став задавати собі такі… точні-
ше не такі, але схожі на ці, питання. І лише 
там вперше хтось розповів про Євангеліє 
та Ісусове вчення...

Вони проговорили чотири години… 
Ясно, що це здалося лише півгодинною 
миттєвістю, й було, насправді, тільки пи-
таннями, які несподівано підняли... Але 
додому Денис уже йшов якимось іншим. 
Іншими, вже не такими, як раніше, бігали 
приблудні пси, по-іншому гойдалися різ-
нокольорові гойдалки на дитячому май-
данчику, зовсім не так сиділи старенькі 
сусідки біля під’їзду. Навіть Ірка, яка вкотре 
сьогодні перефарбувалася, стала іншою. 

Щось трапилось із його сприйняттям світу.
Всі оточуючі не знали, не могли збаг-

нути, що зараз відбувалося у Денисовій 
душі… Навіть більше — вони своїми звич-
ними рухами, тими самими діями і напе-
ред відомими словами вивітрювали оцей 
його піднесений «інопланетний» стан. 
Мов байдужий протяг без співчуття виду-
вав запах приємного парфуму з кімнати і 
позбавляв піднесеного настрою свята.

Іншими видались навіть святі зобра-
ження серед магнітиків на холодиль-
нику… «Вульгарність», — подумалось. 
Денис не раз бачив, як Іра соромли-

во-непомітно нишком хреститься на 
них перед сном… Тепер він сидів і 

довго вдивлявся в їхні дрібні, без 
емоцій, очі… 

Справді, життя має не ті ко-
льори, які повинні бути. Та у тім 
і питання, що усі це розуміли, 
чи принаймні здогадувалися, 
але платити за якісь незвідані 
високі смаки не хотіли.

В цілому вважав себе по-
мірковано релігійним, але 

якщо чесно — у Бога не вірив… «Я? 
Та... так, як всі!»

І зараз саме це питання заполонило 
думки.

— Іро, скажи: для чого ми живемо? — 
запитав він, навмисно вибравши момент, 
коли вона була повернута до нього спи-
ною і мила посуд…

Та на мить завмерла, а потім все-таки 
обернулася, щоб поглянути в очі, оціни-
ти, чи все нормально у нього з головою, 
і просто мовчки знизала плечима… Вона 
була бухгалтером, тому вважала: хай гу-
манітарії копаються у цих невідомо кому 
потрібних питаннях.

А йому було так важливо знайти від-
повіді, чи хоча б трошки, зовсім небагато 
просунутися у головних питаннях. Щоб, 
може не зараз, а колись пізніше, колись 
тоді, коли прочитає Біблію серйозніше, 
збагнути, отримати відповіді на головні 
життєві питання.

Сутеніло… Електрочайник шумів — 
нагрівав чергову порцію окропу, щоб 
запарити наступну чашку коричневої 
субстанції. З кімнати лунали діалоги чер-
гового серіалу, а екран ноутбука на за-
пит: «У чому сенс життя?» видав 11 800 
000 результатів.

Денис стояв біля вікна і дивився у по-
рожній двір.

Все-таки відповіді є. І є справжній 
смак і зміст життя. Не дешевий, не ось так 
на поверхні... Але точно є!

Олекса Бурчак

«Щ о ж це в моєму житті все 
погано?! Чоловік-п'яни-
ця, дочка заміж не може 

вийти, син — наркоман, сама хворію...»
Прийшла до храму, Бога не знайшла, 

тож усе висловила священикові.
— А ви хто Богові будете? — запитав 

він її.
— Тобто?
— Дочка? Матір? Бабуся? Сестра? Або, 

може, Він у вас гроші позичив і не віддав? 
Чи з'їхав з квартири, не заплативши? Або 
ви заплатили, а Він роботу не зробив?

— Що це ви мені запитання ставите 
якісь дивні?

— Ні, не дивні. Це ваші претензії дивні. 
До речі, ви не пробували скаржитися на 
свої біди президентові?

— А йому-то з якого дива?
— А з якого Богові? Я вам поясню: ми 

називаємо Бога «Царю небесний», а раз 
Цар, значить є Царство-держава. Ви в якій 
країні живете, в земній чи небесній?

— В земній, звичайно... 
— Так ось. Щоб очікувати втручання 

Бога у своє життя, потрібно мати грома-
дянство Його Царства. А для цього потріб-
но виконати ряд умов: проживати на тери-
торії Царства, тобто бувати в церкві, знати і 
виконувати Його закони, платити податки.

— Податки?
— Так. Але тільки в валюті Царства — 

часом, молитвою, читанням Євангелій і 
відвідуванням богослужінь. 24 години на 
тиждень. «Шість днів працюй, сьомий — 
Господу!».

— А менше можна?
— Не можна. Більше — можна. Втім, 

якщо у вас буде жива віра, і щиро покає-
тесь, то з таким завданням легко впорає-
тесь. І коли це станеться, впевнений, вам 
не буде потреби приходити сюди, щоб 
сваритись з Богом. Він Своїм завжди допо-
магає!

https://imgund.com/pw_radio

Притча
Вирішила бабця посваритися з Богом

У нашому місті Луцьку є міст 
через річку. По ньому щодня 
проїжджають сотні, якщо не 

тисячі автомобілів, залишаючи пил та 
грязюку на металевій огорожі. Коли ж го-
туються до якоїсь визначної події чи свя-
та, поручні та ковані візерунки, зазвичай, 
фарбують у яскраві кольори, надаючи їм 
гарного, оновленого вигляду.

Так з року в рік на один шар фарби 
накладається другий, прикриваючи гря-
зюку та іржу, яка з часом міцно в’їдається 
в огорожу. Ніхто не хоче здирати іржу, 
бо ж… важко. Так швидше і легше. На це 
завжди не вистачає ні бажання, ні сили, 
ні коштів.

Та й кого, врешті решт, цікавить, що 
під фарбою?! Головне, що милують око 
яскраві кольори.

Подібне трапляється і в духовної сфе-
рі людини.

Частенько так в житті буває,
Що  гріх свій слід під «фарбою» ховає.  

І цього вже ніхто не помічає,                 
Бо зло яскравий колір прикриває.     
     
Та все ж, рано чи пізно, така «іржа» ви-

лізе назовні. Заздрість, гнів, ненависть їсть 
серце людини. Та ми лінуємось, не хочемо 
попрацювати з нею, а накладаємо на себе 
певний християнський шарм. Намагає-
мось показати духовну атрибутику, прина-
лежність до церкви, відшуковуємо родовід 
аж до апостольських часів, осіняємо один 
одного мудрими духовними висловами… 

А що, коли інколи до нашого «фаса-
ду» торкнеться дротяна щітка обставин? 
Можливо, лише тоді побачимо ближнього, 
якого обминаємо стороною вже десятий 
рік? Зрозуміємо відносини з недобрими 
сусідами, на роботі, у транспорті, де хтось 
зачепить різким словом, жестом, злим по-
глядом? Хтозна, можливо, тоді почнемо 
працювати з духовною іржею та активно 
здирати її, щоб оновлене яскраве життя за-
майоріло і порадувало Бога та людей.

Андрій Люшко

Іржа на мосту

 ПАКЕТИКА
ЧАЙ З



ДВА БЕРЕГИ 7ЖИТТЄВІ ВИПАДКИ

Відкрилися очі
Професор кафедри наукового атеїз-

му, проходячи по вулиці, побачив хлоп-
чика з повною коробкою новонародже-
них кошенят.

— Які у тебе гарні кошенята!
— Так, — сказав хлопчик, — але 

вони — атеїсти.
Через тиждень професор, проходя-

чи з дружиною, попросив її підійти до 
хлопчика і похвалити кошенят.

— Ти будеш приємно здивована 
його відповіддю.

Вона підійшла до хлопчика і сказа-
ла: «О, я не бачила на всьому світі таких 
прекрасних кошенят!»

— Це тому, що вони — християни.
— Як же так? — вигукнув професор. 

— Адже тиждень тому ти говорив, що 
вони — атеїсти!

— Так, але тепер у них уже відкрили-
ся очі.

Тому і приходжу
Під час другої світової війни англій-

ський священик побачив у своїй церкві 
хлопчика, який уклінно молився, і запи-
тав його, як часто він це робить.

— Кожен день, — відповів той.
— Напевно, батько на фронті?
— Ні, він уже повернувся додому. 

Тому я і приходжу сюди дякувати Богові 
за те, що батько прийшов додому здо-
ровим.

З брудних ганчірок
Англійська королева відвідала папе-

рову фабрику і, дивлячись на купи бруд-
них ганчірок, запитала, навіщо вони тут.

— Щоб робити з них білий папір, — 
відповів керівник.

— Але ж вони такі нечисті, — здивува-
лася королева.

— Так, але ми ще не бралися за них, — 
була відповідь.

 Через деякий час їй вручили пачку 
білосніжного паперу, на якому був напис: 
«Виготовлено з брудних ганчірок, які ба-
чила королева».

 Так і Бог перетворює грішну та нік-
чемну людину на здатну робити добро і 
приносити щастя іншим. Але таку перемі-
ну може зробити тільки Господь.

Таких багато
Книгоноші запитали в однієї жінки:
— Ви вірите в Бога?
— Ні, але, коли важко, молюся, — від-

повіла вона.
І таких людей, на жаль, дуже багато.

Фанерний замок
Після закінчення початкової школи 

наш клас нагородили поїздкою в запо-
відник «Асканія-Нова». Дорогою побачи-
ли прямо в степу величезний старовин-
ний замок. Він був настільки гарний, що 
вчителька попросила водія завернути з 
дороги і під'їхати ближче. Коли прибули, 
то нам дозволили вийти і подивитися. 
Пам'ятаю розчарування, коли виявилось, 
що замок — фанерний. Його звели для 
зйомок фільму. Чудово розфарбували і 
здалеку навіть не помітно, що це просто 
картина на фанері. З торця було видно, 
що її підпирали колоди. Захоплення кра-
сою замку зникло, ніби його і не було.

Коли я став християнином, то, згаду-
ючи цей випадок, думав: скількох людей 
диявол заманив на широкі шляхи, нама-
лювавши для них гарні міражі, які, при 
наближенні, виявляться розфарбованої 
фанерою. (Зі спогадів одного служителя).

Любов Кіріченко

Короткі історії

—Р аїсо Юхимівно! Роз-
кажіть, будь ласка, 
про себе, як Ви по-

тягнулись до Бога? Коли розпочали 
Його шукати? 

— Народилася я 2 червня 1948 року 
в с. Віньківці Хмельницької області. 
Батьки були атеїстами. Тато працював 
на хороших посадах, жили в достатку. 
Сім’я була дружньою і гомінкою. З нами 
жила мамина мати. Ми дуже любили 
бабусю, і наввипередки хотіли з нею 
спати. 

Пам’ятаю, як ввечері, перед сном, 
вона промовляла: «Збережи, Боже, на 
сон прийдешній». А ще казала, що Бог 
сидить у нас на правому плечі, а диявол 
на лівому. Ось до цього зводилися всі 

мої пізнання про Всемогутнього Бога. 
Про Святе письмо, спасіння душі, по-
каяння та віру взагалі нічого не знала. 
А під благословенням Божим розуміла 
матеріальний добробут та здоров'я.

Коли вже навчалася, то жила у своєї 
родички, яка спонукала прийняти хре-
щення, проказуючи: «Дитино моя, тре-
ба охреститися, щоб тобі було у житті 
добре і Бог оберігав».

Але тоді були такі часи, що відкри-
то охреститися у храмі не було змоги. 
Ми таємно викликали священика, і без 
будь-яких повчань та настанов він звер-
шив наді мною обряд хрещення. Якоїсь 
зміни або очищення в душі не відчула, 
просто заспокоювала себе тим, що вчи-
нила те, що треба.

Я навчалася в Кам'янець-Поділь-
ському будівельному технікумі і була 
комсоргом групи, тому носити хрестик 
не могла, це б спричинило проблеми, 
тож заховала його десь на дні шафи.

— Скажіть, будь ласка, що входи-
ло в обов'язки комсорга?

— Взагалі одна з головних цілей 
комсомольської організації — це бо-
ротьба з Богом, пропаганда атеїзму. 
Однак до моїх обов'язків належало 
проведення політінформацій з підкрес-
ленням великих досягнень нашої дер-
жави, Радянського союзу. Ціль на той 
час була одна — патріотизм. Про віру у 
Бога мало хто згадував. Головним було 

підкреслити велич і гуманність СРСР. 
— Як складалося Ваше життя? Чи 

продовжували пошуки Бога? 
— Йшов час, я вивчилася, працю-

вала, обзавелася сім’єю, виховувала 
двох синів. Жили в любові і достатку. 
Бога, як думала, мала в серці. Хотілося 
щось для Нього зробити. Приблизно в 
1998 році в моїх рідних Віньківцях по-
чали будувати храм, люди допомагали 
хто як міг і жертвували кошти на будів-
ництво, яке відбувалося поетапно. Всі 
розуміли, що треба буде дітей хрести-
ти, вінчатися, комусь рідних ховати. 
Я була сповнена наснаги і відданості. 
Мала таке відчуття, ніби будуємо свій 
рідний дім.

Цікаво, що для того, щоб заохотити 
прихожан, наприкінці служ-
би зачитували список тих, 
хто здав кошти, і обов’язко-
во оприлюднювалась сума. 
Хтось радів своїй щедрості, 
хтось засмучувався, бо по-
клав менше за інших.

Десь наприкінці 2008 
року оголосили, що не ви-
стачає коштів на дзвони, і 
буде додатковий збір. Ми з 
чоловіком порадились, і зго-
дом необхідну суму пожер-
твували. Як приємно було на 
душі, коли перед службою 
селищем розлилися перели-
ви трьох новеньких дзвонів! 
На знак пам’яті на кожному 
з них було викарбуване ім’я 
спонсорів.

Я думала, що цим служу 
Богові, а зараз згадую це з 
посмішкою: як могла не ро-
зуміти, що для спасіння од-
них діл замало? Потрібна 
насамперед віра. Однак тоді 
благословення для мене, на 

превеликий жаль, зводилося лише до 
матеріального благополуччя. 

 — Раїсо Юхимівно, як Ви вважа-
єте: таке ваше служіння наближало 
до Господа? Чи відчували Його під-
тримку, отримували відповіді на мо-
литви?

— На жаль, не наближало. Служби 
відбувались старослов’янською мо-
вою, яку ми, прості грішні, не розумі-
ли. Тільки коли батюшка промовляв 
«казання», тобто проповідь, 
можна було щось узяти для 
себе. Дуже подобалося, як 
співає хор. Цим тішилося 
серце. Я з чоловіком часто 
відвідувала інші храми і 
навіть купила в Почаєві Бі-
блію, на що наш священик 
запитав: «Нащо тобі вона? 
Ця книга не для простих 
людей!» Так і поставила її на 
поличку…

А ще я дуже дорожила сво-
їми рідними, шкода, що бага-
то з них поховала. Щоб їм на 
тому світі добре було, замов-
ляла найдовші молебні. Не 
знала, що Слово Боже гово-
рить про те, що померлим це 
вже не потрібно. Бо для них 
це вже нічого не змінить...

А щодо молитов, то моли-
лася я за Требником. Тобто 

не своїми словами, а тими, що у книжці 
записані. Однак Бог бажає особистого 
спілкування з Ним.

— Розкажіть, будь ласка, як змі-
нився ваш світогляд після знайом-
ства з Біблією? Що спонукало до цьо-
го?

— Дуже сумно, але з часом прийшло 
розчарування. Розчарування в людях, 
на яких покладалася, довіряла, любила. 
Сім’я розпалася, і цей біль ніхто не міг 
заспокоїти. Мені потрібен був Господь, 
а я не знала Його по-справжньому, 
виконувала тільки мертвий обряд, у 
серці не було живої віри. А серед тих, 
хто повинен був підтримати в молитві, 
потішити словом Божим, опори не зна-
йшла. Я не засуджую, лише хочу сказати 
всім, що тільки Бог загоює рани. Саме 
Він проливає Своє світло та огортає 
справжньою любов'ю.

Якось мого сина запросили на бого-
служіння християн. Йому сподобалося. 
Чоловік, який його покликав, відвідав 
нас, запросив і мене. Він заохочував 
до читання Божого слова, розповідав, 
як Господь відповідає на молитви Сво-
їх дітей. Поступово душа потягнулася 
до цього світла, і я вперше пішла на 
зібрання християн, де немає ікон і все 
по-новому.

— Як Ви сприйняли нову обста-
новку і незвичне поклоніння Бого-
ві?

— Спочатку було незвично. Але 
наприкінці богослужіння раділа, що 
воно відбувалось моєю рідною мовою, 
усе було зрозуміло. Співали всі зі збір-
ників християнських пісень. Господь 
торкнувся мого серця, дав істинне 
покаяння і віру в спасіння через Ісуса 
Христа. Тепер я сповнена любові до 
Нього і тих, хто в тяжку хвилину мене 
залишив, не зрозумів. Молюся, щоб Го-
сподь і їм дав прозріння. 

Щоразу, коли читаю текст, записаний 
в Євангелії від Луки, 10:20 «… тіштесь, що 
ваші ймення записані в небі!», посміха-
юся сама до себе і думаю: яка висота 
у цих словах — Петрушина Раїса Юхи-
мівна записана у Господа в небі! На цей 
запис не вплинуть ані час, ані погодні 
умови, ані стихійні лиха. Наскільки це 
краще, ніж закарбоване на дзвонах 
ім’я! Наскільки вище та досконаліше!

Найголовніше: я зрозуміла, що є Бог, 
який мене чує, бачить. Я повірила, що 
Ісус Христос — мій Спаситель. Збаг-
нула, якою грішною і немічною була в 
цьому житті, коли поклонялась іконам.

Підбиваючи підсумок, можу твер-
до сказати: Ісус — моя опора, захист. І 
тепер можу впевнено повідати — я лю-
блю Бога!

Анна Бондаренко

Ім’я на дзвонах
Шлях до Бога у всіх людей різний. Бо і ми різні, відмінні за своїм характером, 

ставленням до життя, звичками. Нещодавно я зустрілася з Раїсою Юхимівною 
Петрушиною, яка розповіла про свій шлях до Бога. Думаю, її розповідь буде 

цікавою читачам.

Раїса Юхимівна з сином

храм у с.Віньківці



ДВА БЕРЕГИ8 ЦІКАВО ЗНАТИ 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.

Донецька та Луганська обл. —
+38(050) 855-60-89, Виталій; 

+38(097) 565-62-44, Олег.

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.

З ачекайте, а хіба релігійні символи не мають нічого 
спільного з вірою в Бога? Невже ті, хто виконує церков-
ні правила, можуть бути невіруючими?

 Інколи можна стати свідком такої розмови: 
— Ти атеїст чи віруєш в Бога?
— Звичайно, вірю! Я ж ходжу до церкви, ношу хрестик, ранком 

і ввечері молюся на ікони…
Судячи з такої відповіді, наше уявлення про атеїзм і віру ви-

пливає з наявних чинних факторів зовнішньої атрибутики, куди 
зазвичай входять, окрім вищеперерахованих, ще хрещення, від-
співування на похоронах, пости і сповідь перед святами, посвята 
домів і кошиків з продуктами і багато-багато іншого.

Пропоную пройти особистий тест на визначення того, ким ви 
є насправді. Відповіді непотрібно кудись відсилати. Слід за їх до-
помогою визначитися, хто ви — атеїст чи віруючий? 

1. Я маю глибоке переконання в існуванні Бога:_________
2. Вірую, що Бог Єдиний, Який являє Себе в трьох Осо-

бах: Отця, Сина і Духа Святого:_________
3. Вірю, що Він знає не тільки мої вчинки, а навіть дум-

ки і всі таємні наміри:_________
4. Твердо переконаний, що Біблія — це Слово Боже для 

мене:_________
5. Вірю всьому описаному в ній. Наприклад, що море 

розступилось перед народом ізраїльським; пророк Йона 

провів три доби у череві кита; п’ятьма хлібами і двома 
рибинами були нагодовані п’ять тисяч чоловіків, крім жі-
нок і дітей тощо:_________

6. Визнаю, що Отець послав Свого Сина Ісуса Христа 
для мого особистого спасіння:_________

7. Визнаю себе грішником, який без Божої допомоги не 
в змозі врятуватись:_________

8. Приймаю жертву Спасителя на хресті як єдиний за-
сіб для спасіння:_________

9. Вірую, що Ісус Христос воскрес із мертвих:__________
10. Не сумніваюсь у тому, що за Його словом воскресну 

і я:_________
 Напевно, цих стандартних десяти питань вистачить для сво-

го особистого тестування. Однак, якщо на одне із них є негатив-
на відповідь, то без перебільшень необхідно визнати: на жаль, 
ви — атеїст!

 Виникає слушне запитання: «А що ж тоді робити?» Відповідь 
є у тій же Біблії: «Не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось 
тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися» (Біблія, Дії святих 
апостолів, 17:30). Тобто сміливо і безповоротно змінити образ 
думок і дій, узгодивши їх із Святим Писанням. Тільки тоді можна 
сміливо визнати перед небом і землею: «Я вірю в Бога і відкидаю 
атеїзм!»

Ігор Федьків

 Тест на атеїзм: хто я є насправді?
В сучасному суспільстві, яке пам’ятає часи комуністичної епохи, ще зберігається негативне ставлення до 

атеїзму, який був ідеологічною підвалиною колишньої імперії. І багато хто, можливо б, образився, якби його назвали 
атеїстом. Адже значення цього слова, за словником, перекладається з грецької дослівно як «безбожник». Тобто той, 

у кого в житті відсутній Бог.

 ► Відбиток язика, як і відбиток 
пальця — абсолютно унікальний.

 ► В одному грамі ДНК може збері-
гатися близько 700 терабайтів інформації.

 ► У тілі дорослої людини довжина 
всіх нервів становить близько 75 кіломе-
трів. 

 ► Нервовий імпульс з мозку руха-
ється зі швидкістю 274 км за годину.

 ► В середньому людина засинає 
протягом 7 хвилин.

 ► Протягом життя ми з'їдаємо 
близько 27 тонн їжі, що дорівнює вазі 
семи слонів.

 ► За рік серце людини робить 
близько 35 мільйонів ударів.

 ► Якщо з’єднати кінці наших крово-
носних судин, то їх довжина складе близь-
ко 96 560 км. 

 ► У 1929 році німецький хірург Вер-
нер Форсман оглянув своє власне серце. 
Це був перший випадок катетеризації 
серця.

 ► В одному квадратному сантиме-
трі шкіри міститься близько 4 500 нерво-
вих закінчень, 1 300 нервових клітин, 100 
потових залоз, 3 мільйони клітин і 3 000 
кровоносних судин.

Підготував Богдан Михалюк

Цікаві факти 
про людину

Н а  перший погляд, це може зда-
тися фейком, але така релігія 
існує насправді. Зародилася 

вона під час Другої світової війни, коли 
американські солдати висаджувалися на 
островах Океанії з вантажами продуктів і 
спорядження. По доброті душевній вони 
ділилися їжею з місцевими жителями.

Культ став священним і називається 
«Карго» (перекладається як поклоніння 
вантажу, а також релігія літакопоклонни-
ків або культ «Дарів небесних»). Тубільці 
ще й досі моляться на банки з-під тушонки 
і вірять, що незабаром їм з неба впаде ще 

якась смакота.
У найбільш відомих громадах карго з ко-

косових пальм і соломи зводять точні копії 
злітно-посадкових смуг, аеропортів і радіо-
веж. Члени культу будують їх, вірячи в те, що 
ці споруди привернуть транспортні літаки 
(які вважаються посланцями духів-пред-
ків), які заповнені вантажем (карго). Віруючі 
цього культу регулярно проводять стройо-
ві навчання («муштру») і якусь подобу вій-
ськових маршів, використовуючи бамбуко-
ві палиці замість гвинтівок і малюючи на тілі 
ордена і написи «USA».

http://hochyznat.ru/blog/43094551470/

Культ Карго

НАС ЗАПИТУЮТЬ — 
МИ ВІДПОВІДАЄМО

Як правильно розуміти текст Біблії: 
1Тим 2 розділ: «Один-бо є Бог, і один 
Посередник між Богом та людьми, — 
людина Христос Ісус, що дав Самого 
Себе на викуп за всіх.»

Хіба це не означає, що Христос був 
лише людиною?

ВІДПОВІДЬ: Взагалі-то, коли хтось 
бере біблійні тексти (і не лише їх) для тлу-
мачення, обов’язково потрібно розгля-
дати уривок у контексті, беручи до уваги 
попередній і наступний текст не лише роз-
ділу, а й усієї книги в цілому.

Отже, коли читаємо цей лист апостола 
Павла до свого учня Тимофія, розуміємо, 
що тут найперше розглядається питання 
заступництва — клопотання за ближнього.

Отож автор, пам’ятаючи, що Ісус був 
БОГОЛЮДИНОЮ, нагадує, щоб і ми не за-
бували про те, що Він є і наш Посередник. 
Адже саме для цього і приходив у світ, щоб 
стати заступником за нас, грішних людей. І 
найважливіша думка у цьому уривку саме 
та, що Він — ЄДИНИЙ. Немає і не може 
бути інших посередників, бо Він єдиний, 
Хто віддав Себе за нас.

А про Божественність Ісуса Христа свід-
чать безліч інших текстів Нового і Старого 
завітів, як от Ісаї, 9:6-7, Рим., 9:5, Євангеліє 
від Івана, 8:58, 1-е соборне послання Івана, 
5:20 тощо.


