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

ДВА БЕРЕГИ

Чотири типи мислення 
Господь Ісус Христос, коли роз-

повідав слухачам притчу про сіяча 
(Євангеліє від Матвія, 13-й розділ), не 
заперечував цьому наріжному агро-
номічному принципу. Але додав ще 
одну надважливу складову успішного 
врожаю — ґрунт.

Ст. 2

 Ознаки останніх часів
На Землю прийшов черговий пе-

ріод глобальних катастроф. І немає 
такої людини, народів і держав, яких 
би він не торкнувся. Від процесів руй-
нування сховатися не вдасться нікому. 
Навіть маючи всі гроші і золото старо-
го світу, неможливо уникнути...

Ст. 3

Список, який врятував 
мій шлюб

Я трималася, поки могла, в моєму 
шлюбі. Але настав той день, коли вже 
сил не вистачило, і як тільки мій чоло-
вік Білл поїхав на роботу, зібрала речі, 
взяла нашого 14-місячного сина і вте-
кла з дому. 

Ст. 6

Запорука доброго 
врожаю

Якось цікавилась історією успіху 
дуже популярного і високооплачува-
ного молодого фотографа, засновника 
школи весільної фотографії, який дві з 
половиною години розказував про свій 
творчий шлях. Прослухавши його... 

Ст. 7

П ригадався один випадок про жінку, яку 
взяли в перелюбі. Невідомо, чи то було її 
ремесло, чи просто випадок, але за такий 

вчинок 2000 років тому побивали камінням. Альтерна-
тив не було.

Жінку привели до Христа і наполягали на виконанні 
закону Мойсея. «Це ж казали вони, Його спокушуючи, та 
щоб мати на Нього оскарження». Я не уявляю, що вона від-
чувала. Але розуміла, що кінець близький. «Що посіяла, те 
й пожала», — думали перехожі та ті, що стояли поруч.

Проте Христос сказав слова, які роззброїли її обви-
нувачів: «Хто з вас без гріха, — нехай перший на неї той 
каменем кине!» Це були не просто слова. Вони змінили 
життя жінки і до цього часу продовжують вселяти надію 
в серця людей! Обвинувачі почали відходити, докорені 
сумлінням, доки не залишився сам Христос і жінка. «Не 
засуджую і Я тебе. Іди собі, але більш не гріши!» — пролу-
нали слова Сина Божого.

 Одинадцять років тому, коли я, ще зовсім молодим 
хлопцем, хрестився по вірі, зі мною теж виконував свя-
тий обряд хрещення дідусь, якому було за 80. 
Михайло Тимофійович майже все своє сві-
доме життя «пропив». «Я поки не випивав 
3 літри горілки, не міг заснути», — свід-
чив він про минуле. Скільки гріха та зла 
було насіяно за ці роки? Один Бог знає. 
Але свобода від залежності, його 
ясний погляд і здоровий глузд, а 
згодом і спокійна смерть свідчили 

про те, що закон сіяння та жнив для нього у житті 
не спрацював.

Я завжди обурююсь, коли чую сло-
ва: «мене Бог не простить», або «ми 
вже дуже грішні», «нас Бог не про-
стить» і т. д. Це справжнє невір’я.

Існує думка: якщо ти жив 
усе життя без Бога, у 
гріхах, то безпо-
воротно про-
пав і загинеш. 
Але Бог, Який 
є Законода-
вець, че-
рез жер-
тву Ісуса 
Хри-

ста і Свою любов має силу скасувати закон жнив для 
кожного! Все, що ми насіяли, уже пожав Син Божий на 

хресті. Увесь гнів Господній за гріхи узяв Він. У це необ-
хідно просто повірити і передати своє життя Йому. 

Хіба це не радість — усвідомлювати, що жнива для 
тебе не настануть?

Богдан Панчук

Надія завжди є, 
або Як не пожати посіяне?

Добре відомий закон «Що посієш, те й пожнеш» — працює. Осінь щороку нагадує про нього. Навіть там, де ми нічого не сіяли. 
Усвідомлення цього якось лякає, і мимоволі виникають запитання: «А як не пожати те погане, що посіяв? 

Чи можна якось розірвати це замкнене коло?»

Ж или по сусідству дві людини — одна ві-
рила в Бога, інша — ні. Скільки не на-
магався християнин засвідчити своєму 

сусідові про Господа, той і слухати не хотів. Тому за-
лишався тільки один шлях — говорити життям.

 Зима того року видалася сніжною, і дуже часто 
люди, озброївшись лопатами, чистили свої подвір’я і 
стежки до хвіртки. У сусіда-атеїста двір був великим, 

біля будинку гараж, снігу прибирати доводилося ба-
гато. А куди? І, недовго думаючи, почав перекидати 
через паркан до християнина. Спочатку потроху, але 
коли побачив, що той не обурюється, осмілів. А ві-
руючий, помітивши це, просив у Бога мудрості пра-
вильно реагувати на таке нахабство, розуміючи, що 
прийшов час засвідчити життям. Він узяв лопату, ста-
ре корито і вивозив сусідський сніг з-під паркану на 
город.

 Прийшла весна. Сніг розтанув, і город добре 
просочився вологою. А пора видалась посушливою, 
дощі йшли рідко і нетривало. Урожай був убогим, 
тому що погано зійшло посаджене. А у терплячого 

християнина, на насиченій вологою землі, все росло 
прекрасно.

Коли з'явилися плоди, він вирішив частину вро-
жаю віднести сусідові. Той з незадоволеним вигля-
дом порався у себе на городі.

— Добрий день, сусіде! Приніс тобі трохи нашого 
врожаю!

— Чому нашого?
— Твій сніг добре зволожив мою землю, і дивись, 

як Бог благословив! Бачиш, які плоди хороші!
— Авжеж, у мене не такі, — опустив голову сусід.

Любов Кириченко

Зло на добро



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Г осподь Ісус Христос, коли розповідав слуха-
чам притчу про сіяча (Євангеліє від Матвія, 
13-й розділ), не заперечував цьому наріжному 

агрономічному принципу. Але додав ще одну надважливу 
складову успішного врожаю — ґрунт. Тобто, коли сіяч сіє 
добре насіння, що злучається з добрим ґрунтом, досяга-
ється максимальний ефект. Формула успіху в такому разі є 
такою: Прибуток = Якісне насіння + Добрий ґрунт. Влас-
не, саме ця взаємодія двох складових досягає сумарного 
ефекту, аніж якби вони діяли розрізнено (це явище в науці 
називається ефектом «синергії»).

Отже, в притчі про сіяча Христос наголошує саме на 
підготовленості ґрунту, на який падає насіння (притча — 
це земна історія з небесним змістом). Ісус розмовляв нею з 
народом, тому що Його аудиторія складалася з двох типів 
слухачів:

• перша категорія — фарисеї, книжники і простий 
люд, які в силу різних причин не хотіли слухати і розуміти 
проповідь про Царство;

• друга — це були учні й ті, хто цікавилися незвич-
ною наукою про Царство.

Тут були присутні два напрямки. Одним стане світ-
ліше, зрозуміліше, якщо вони і надалі шукатимуть вияс-
нення. Для других буде навпаки — все більш темніше і 
закритіше. У них забереться все, що навіть мали до цього. 
Натомість прийде дух запеклості. Темрява настане повна.

Бог завжди розмовляє з нами через Слово, яке пов’я-
зане з мисленням. Для того щоб почути, потрібно мати 
внутрішній слух. Відповідальність за налаштування цього 
духовного органу лежить на людині. Вона повинна зро-
бити себе сприйнятливою до впливу на неї Божого Слова 
(насіння в притчі). Саме в цьому значенні Христос виокре-
мив чотири типи ґрунту, які собою являють чотири типи 
мислення:

1) Перший — ЧУЮТЬ, АЛЕ НЕ ХОЧУТЬ ЗРОЗУМІТИ. 
«І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, — і пташ-

ки налетіли, та їх повидзьобували.» 
До цих людей можна віднести переважну більшість 

слухачів. Дуже багато з них хоч раз у житті чули єван-
гельську проповідь, були знайомі з текстом Біблії або 
мали особисті контакти з віруючими. Вони буквально 
засіяні Словом. Але їхньою реакцією серця і сприйняття 
виявилась байдужість та невірство. Їх не цікавить Не-
бесне Царство, біблійне вчення про воскресіння з мер-
твих та реальна особистість Господа Ісуса Христа. Вони 
глузують із цих істин: «Як почули ж вони про воскресен-
ня мертвих, то одні насміхатися стали…» (Дії Апостолів, 
17:32), тому і не знаходять час, щоб прихилитися серцем 
і увірувати. 

2) Другий — ЧУЮТЬ І НАМАГАЮТЬСЯ ЗРОЗУМІТИ.
«Другі ж (по контексту — «зерна») упали на ґрунт 

кам’янистий, де не мали багато землі, — і негайно посхо-
дили, бо земля неглибока була; а як сонце зійшло, — то 
зів’яли, і коріння не мавши, — посохли».

У цієї категорії слухачів є певний прорив у сприйнятті. 
У них виявилось бажання. Вони намагаються зрозуміти. 
Їх можна було б назвати прихильниками Євангельської 
звістки. Але є одне «але» — це імпульсивне емоційне ба-
жання. Воно, на жаль, неглибоке і поверхневе, і безпосе-
редньо залежить від зовнішніх обставин. Бути віруючим 
— це імпонує, адже пов’язано з багатьма перевагами, як 
у земному житті, так і в потойбічному. Але коли потрібно 
платити ціну за свої переконання, віра вмить вивітрюєть-
ся. Утиски, гоніння за слово та насмішки людей стають фі-
нішем невдалої спроби стати християнином. 

3) Третій — ЧУЮТЬ, РОЗУМІЮТЬ, АЛЕ НЕ ВИКОНУ-
ЮТЬ. 

«А інші (по контексту — «зерна») попадали в терен, — 
і вигнався терен, і їх поглушив».

Люди, що відповідають даному типу ґрунту, просунули-
ся досить далеко. Вони почули, зрозуміли, але не викона-
ли те, що пізнали. На етапі втілення в практику життя у них 
виникли проблеми. Виявляється, поставити на перший 
план інтереси Небесного Царства, а не турботи цього сві-
ту, дуже важко. Відмова від узятого вектору на збагачення 
та бажання інших речей вимагає неабияких зусиль та пе-
реосмислення. Незасуджені гріховні бажання заглушають 
Слово, і воно стає безплідним.

4) Четвертий — ЧУЮТЬ, РОЗУМІЮТЬ ТА ВИКОНУ-
ЮТЬ.

«Інші ж (по контексту — «зерна») упали на добрую зем-
лю — і зродили: одне в сто раз, друге в шістдесят, а те 
втридцятеро».

Коли розуміння з’єднується з виконанням — це пло-
доносний результат. Як хтось влучно підмітив, що відстань 
між знанням і сердечним послухом подолана, і тепер лю-
дина перетворилася з теоретика у практика. У своїх дум-
ках стала розуміти Слово Боже, а в практичному житті 
— виконувати. Серце перестало бути закам’янілим. Тепер 
воно говорить разом із новонаверненим Савлом (апосто-
лом Павлом): «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» (Дії 
Апостолів, 9:6). З цього часу життя такого християнина 
орієнтоване на виконання волі не своєї, а Господа Ісуса 
Христа, який спас від загибелі і подарував вічне життя.

Друже! А який тип мислення у тебе? Поки не пізно 
— стань родючим ґрунтом!

Максим Корчак

На початку сівби головне — насіння. 
Цю аксіому знає кожен фермер або 
той, хто якоюсь мірою причетний до 

сільського господарства.

Н априкінці Біблії записані 
звернення Ісуса Христа до 
семи церков. Одній із них 

звучить серйозний докір: «…Я не знай-
шов твоїх діл досконалими перед Богом 
Моїм» (Об., 3:2).

Ця громада починала добре: служила 
людям, прославляла Бога, але потім чо-
мусь сталась прикра зупинка, і нагорода 
не буде отримана, бо «…не знайшов тво-
їх діл досконалими…» Як часто ці слова 
стають для багатьох своєрідним підсум-
ком прожитого, зробленого, набутого. 
Тому замість нагороди — сором. І все 
тільки тому, що кінець діла не відповідав 
хорошому початку. Такі недоліки ведуть 
до втрати того, над чим трудилися. 

В одній сім’ї матір безмежно люби-
ла своїх дітей. Працювала, оберігала, 
годувала, лікувала, вчила — одним 
словом, жила для них. Відповідно і два 
сини з донькою всією душею упадали 
коло мами. Ця сім’я купалася у взаємній 
любові та щасті. Але діти повиростали, 
обзавелися сім’ями, зайнялися своїми 
турботами. І тут почалися проблеми. 
Ображена, на її думку, неувагою і не-
вдячністю матір кинулася виправляти 
несправедливість у ставленні до себе. 
Почалися докори, сварки, судові по-
зови, і як результат — розбиті сім’ї ді-
тей, ненависть зятя, невісток, онуків. І 
вінець усьому — на її похорон ніхто з 
близьких не прийшов.

Виникає питання: матір до кінця і 
вірно виконала свою земну місію? Чи 
вплинув на ситуацію гарний початок? З 

яким «врожаєм» в потойбічному житті 
стоятиме перед Богом? З повними «ко-
шиками любові», якою починала, чи пе-
реповнена «відрами ненависті», якою 
закінчувала? 

Є в Біблії оповідання про сон єгипет-
ського фараона, описаний у Книзі Бут-
тя, 41:17-21: «Бачив я в сні своїм — ось я 
стою на березі Річки. 

І ось виходять із Річки семеро корів 
ситих тілом і гарних виглядом. І вони 
паслися на лузі. А ось виходять за ними 
семеро корів інші, бідні та дуже бридкі 
виглядом і худі тілом. Таких бридких, як 
вони, я не бачив у всьому краї єгипет-
ському. І корови худі та бридкі поз'їдали 
сім корів перших ситих. І ввійшли вони 
до черева їхнього, та не було знати, що 

ввійшли вони до черева їхнього, — і ви-
гляд їх був лихий, як на початку. І я про-
кинувся».

Зверніть увагу на два типи корів. І 
хто кого поїв? І чи була користь худим і 
бридким після того, як пожерли ситих? 
Так само і з закінченням нашого шляху. 
Воно стає результатом усього життя 
і відкриває, хто ми є насправді — до-
брі, чуйні, великодушні чи злі, сварли-
ві, егоїстичні. Про це ясно свідчить не 
початок, а закінчення нашої дороги. 
І якщо фінал прожитого обрамляють 
духовні «терня і будяччя», а не вінець 
доброї слави, то не будемо обманюва-
тися, «худе і бридке» проковтне «сите і 
добре», і нічого не залишиться.

Колись святий апостол Павло на-
вчав християн, як ставитись до под-
вижників віри. Його слова надзвичайно 
важливі і корисні для нас: «Спогадуйте 
наставників ваших, що вам говорили 
Слово Боже; і, дивлячися на кінець їх-
нього життя, переймайте їхню віру» 
(Євр., 13:7). 

Звернули увагу на слова «кінець 
життя», після якого можна переймати 
справжню віру?

Отож, давайте вчитися жити не по-
чатками, які вже проминули, а серйоз-
но переймемося «духовним урожаєм», 
результатом, плодом, з яким і станемо 
перед Божим лицем, щоб дати звіт: що 
доброго чи злого зробили, живучи в 
тілі на цій землі.

Ігор Федьків

«Кiнець дiла лiпший вiд початку його…» (Екл., 7:8)
Хто не погодиться з цим біблійним виразом? 

Або заперечить його?
Звичайно, початок дуже цінний, і він, кажуть, — пів діла, 

але вінчає все закінчення. Бо що важливіше: старт чи фініш, 
народження чи смерть, сіяння чи збір врожаю? 

Чотири типи 
мислення



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

С проба поміркувати над набли-
женням кінця земної історії, як 
його подає Божа Книга, на га-

зетній шпальті не дає змоги у подробицях 
говорити про те, у чому помилковість цих 
запитань учнів Ісуса. Проте Сам Господь 
відповіддю дає зрозуміти: головне знати 
не КОЛИ, а ЯК бути ГОТОВИМ. Саме цим і 
повинні відрізнятися вірні християни від 
інших людей — готовністю будь-якої миті 
зустрітися з Богом.

Усе ж Ісус, відповідаючи на запитання, 
вказав на деякі ознаки наближення Його 
другого приходу. І ось декілька з них почи-
нають турбувати нас — тих, хто уважний до 
яскравих світових подій. Христос вказував 
й інші, але сьогодні мова не про них. Хто 
бажає дізнатись, нехай читає 24-й розділ 
Євангелія від Матвія.

«Ви ж про війни почуєте, і про воєн-
ні чутки, — глядіть, не лякайтесь, бо 
«статись належить тому». Але це не 
кінець ще. Бо «повстане народ на народ, 
і царство на царство», і голод, мор та 
землетруси настануть місцями. А все 
це — початок терпінь породільних.»

«Землетруси, епідемії, війни, голод...» 
— це ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Подібно як підви-
щення температури тіла вказує про якусь 
внутрішню невидиму хворобу.

«Ці явища були завжди», — скаже скеп-
тик. Дійсно. Але подивіться, що відбуваєть-
ся з їх інтенсивністю та потужністю. Чи не є 
це простим і зрозумілим попередженням 
людям різних націй, вірування, інтелекту та 
світосприйняття? Ось лише деякі факти:

 ■ «За останніх кілька років землетру-
сів сталося більше, ніж за 500 попередніх. 
Ніколи раніше це не відбувалося з такою 
частотою і руйнівною потугою… Велику їх 
частину породило людство, на чолі з науко-
вими провідниками, зі своїм «царюванням» 
і «приборканням» природи...» — заявив на 
одній із конференцій провідний спеціаліст 
Геологічної служби США Том Парсонс.

Якщо ми говоримо лише про ті поштов-
хи, що перевищують силу у 6 балів за шка-
лою Ріхтера і мають світове значення, то їх 
тепер трапляється не менше шести на рік. І 
це лише за останні 20 місяців.

США, Туреччина, Греція, Румунія, Іта-
лія, Росія… 

І мова навіть не про те, що є місця, де 
землетруси вже звичайна річ (хоча про їх 
значне посилення ми вже зазначили). Про-
блема в тому, що це стихійне лихо стається 
там, де раніше ніколи його не було. І так 
не лише на суходолі. Океан теж «набирає 
обертів» у потужних підводних землетру-

сах і ураганах. 
 ■  У 2019 році на Землі було майже 

100 тропічних циклонів. Раніше у світі фік-
сували лише 2-3 урагани світового маштабу 
на два роки, нині їх удвічі більше. 

 ■ Рівень світового океану зріс най-
більше за 35 років спостережень: за останні 
десять років на 9 см.

 ■  Силу ураганів вимірювали в енер-
гії бомб, які були скинуті колись на Хіросіму. 
А тепер, за спостереженнями, ця сила сут-
тєво зростає. Більшість великих штормів 
мають руйнівну потужність, що перевищує 
шість таких бомб. 

 ■  Повені у Бангладеш 20-го року за-
брали сотні життів. А більше п’яти мільйо-
нів мешканців Азії страждатиме від нестачі 
продовольства, тому що затопило майже 
пів країни.

 ■ У Саудівській Аравії та Сахарі впер-
ше в історії випав сніг із градом.

 ■  Країни середньої Європи заливає 
потужними дощами, і, як прогнозують ме-
теорологи, це лише початок. 

 ■  Останні десять років стали 
найспекотнішими в історії спостережень 
за середньою температурою у світі. А ООН 
вже відверто оголосила надзвичайний еко-

логічний стан на планеті. Вчені пояснюють 
це глобальним потеплінням.

 ■  Масові пожежі, що тривають міся-
цями і знищують мільйони гектарів лісів, — 
теж достатньо «новітнє» явище, і, що голов-
не, людство з усіма своїми цивілізаційними 
досягненнями не в змозі їм протистояти. 
Пожежі у Каліфорнії, російській тайзі, Ав-
стралії, знову у Каліфорнії... Зникають цілі 
міста і села, гинуть тисячі живих істот… Ру-
шаться величезні екосистеми, і наслідки на 
десятиліття спрогнозувати важко.

 ■  А от у Бразилії в серпні темпера-
тура впала до рекордних мінус 8 градусів, 
і метеорологи попереджають, що це роз-
повсюдиться на всю Південну Америку — 
що теж вперше в історії спостережень. 

 ■  Масової загибелі птахів у північній 
Європі поки що ніхто зрозуміти не в змозі. 
Це намагаються пояснити бездумним впли-
вом людства та глобальним потеплінням.

 ■  Якщо усе так і триватиме, то абсо-
лютно ймовірно, що температура Землі за 
кілька років збільшиться ще на 3-4 градуси. 
Через це майже зовсім зникнуть льодови-
ки, а отже — десятки країн, земель і річок. 
Голландія, частина Австралії, узбережжя 
усіх морських країн. Країни Океанії зника-

ють уже сьогодні.
Можна було б говорити і про COVID-19 

та його нову, ще поки нерозповсюджену 
мутацію, яка вже, на липень 2020 року, ви-
явлена у Китаї, проте усім і так це набридло. 
Нагадаю лише катастрофічну і явно заниже-
ну цифру: майже 1 000 000 померлих (зро-
зуміло, вона не остаточна). І це у двадцять 
першому столітті, у час великого адронно-
го колайдера, квантових комп’ютерів й 
штучного інтелекту — час «торжества» на-
уки і цивілізації.

На Землю прийшов черговий період 
глобальних катастроф. І немає такої люди-
ни, народів і держав, яких би він не торк-
нувся. Від процесів руйнування сховатися 
не вдасться нікому. Навіть маючи всі гроші 
і золото старого світу, неможливо уникнути 
катастроф, фізичної смерті і небесного суду.

Нині немає урядів, здатних створити 
реальну програму протидії катаклізмам 
і утримати свої держави від руйнування. 
Можна будувати підземні укриття, запа-
сатися всім необхідним, навіть полетіти з 
планети, але перейти зі старого світу, де 
править гріх, без Бога — НЕМОЖЛИВО. 
Безбожна цивілізація приречена на повне 
знищення.

«Усі вже розуміють, ми на порозі масо-
вого вимирання...» — лунає з трибуни ООН. 
«Треба терміново припинити ставитись до 
планети так, ніби ми боги…» — вкотре зву-
чить голос волаючого у пустелі. 

Невже ці світові біди нічого не гово-
рять нам?

Щось треба почати змінювати в житті, 
щоб бути готовими до другого приходу 
Ісуса Христа.

Андрій Миронюк

ОЗНАКИ ОСТАННІХ ЧАСІВ
Одного звичайного дня Ісус сидів з учнями на горі поруч з 

Єрусалимом. Апостоли вирішили висловити своє захоплення 
красою священних будівель. Особливо архітектурною 
довершеністю храму, який був головною святинею юдеїв і 
грандіозним зразком витонченого смаку, розкоші й мистецтва. 

— Учителю, поглянь: які будівлі! Робота триває вже сорок 
шість років… — сказали вони, щиро пишаючись красою храму. Ісус 
же відповіддю здивував:

— Бачите усе оце? Незабаром не залишиться тут каменя на 
камені…

Почувши таке, учні запитали Христа:
— Коли це має бути? І які ознаки кінця світу та Твого другого 

пришестя?

-О рисю, що то з твоїм Петром 
сталося? Під оком синець і 
щока підпухла. Адже стояв 

учора в храмі на Великдень з таким гар-
ним кошиком і так обережно загортав 
його у вишитий рушник!

— Так, загортав, бо домовились із ку-
мом потім посидіти як люди, посвятку-
вати. Тож узяв пляшку та й ковбаску, що 
священик освятив, й щиро поцілувавши 
образи, пішов додому. А потім не знаю, як 
то в них вийшло, але так бились, що ледве 
розборонили. В кума два передніх зуба 
вибито.

— Хай Бог милує…

Софія йшла з магазину, вдивляючись у 
перехожих, і мріяла поговорити з кимось 
про Бога. Назустріч, весь у лахмітті, рухався 
бомж. Серце схвильовано забилось, і вона 
промовила:

— Друже, чи не бажаєте послухати про 
Спасителя? 

Незадоволений погляд зупинив її. Бомж 
зміряв очима з ніг до голови і з презирством 
промовив:

— Та я більше віруючий, ніж ви!
Слова застрягли Софії в горлі. Та все ж 

бажання виправдати цю людину піднімало в 
пам’яті прочитані історії про пустельників та 
юродивих. Головне, що вірить!

Наталка радісно крокувала до домівки, 
коли біля неї з’явився великий вуличний 
собака. Він весело виляв хвостом, ніби на 
когось чекаючи. Невдовзі з нею порівнявся 
доволі немолодий чоловік і з гордістю про-
мовив:

— Який чемний собака, завжди мене слу-
хається!

Не зовсім розуміючи чому, Наталка про-
мовила:

— Тварини людей слухають, а от люди 
свого Творця — ні.

— Та я по всім монастирям їжджу, — 
якось нервово відповів чоловік. — А не-
щодавно одній молодій дівчині допоміг, 
розрадив її самотність: що тут поганого? 
— Обличчя його набуло шахраюватого ви-
гляду.

— То ж ви їй допомогли до пекла піти!
— Та чого ж, зробив добре діло. Незаба-

ром знову до монастиря поїду, — кинув той, 
прискоривши кроки. 

Стара маршрутка трусилась по дорозі. 

Образки розгойдувались, звеселяючи по-
гляд водія. «Мої святі, мої милі, з вами ні-
чого не страшно!» Запаливши для настрою 
цигарку, став натискати на газ. Машина 
скрипіла, ніби опираючись, та все ж роз-
ганялась швидше і швидше. Та скільки тих 
малих радостей у цій монотонній роботі? 
Раптом розірвало переднє колесо, і марш-
рутку так понесло, що вона ледь не пере-
вернулась. А в салоні сиділи літні люди та 
жінки з дітьми. Хтось забив коліно, в когось 
зламалась рука, речі порозлітались, і шо-
ковані пасажири нещадно лаяли водія. Та 
він провів рукою по образочкам і трепетно 
промовив: «Янголики мої!»

Ось так зрідка можна щиро розчулю-
ватися: які побожні в нас люди! І сміливо не 
звертати увагу на загрозливі зміни в приро-
ді, не боятись катаклізмів та епідемій, не пе-
реживати, що у світі гинуть врожаї, а місцями 
лютує голод. Який там коронавірус — у нас 
нині майже рай на землі…

Людмила Негода-Хорошун

Майже рай
Усюди одні віруючі. Яка багата наша країна на богобоязливих людей! Часом 

здається, що вже досягнуто Царства Небесного. З ким не заведеш розмову, 
усі ходять до церкви. І душа хоче тішитись, та щось не дає. Але спробуймо 
проникнути в суть душі, яка бачить себе праведною перед Богом в наш час. 

Діло тут непросте, однак корисне.



ДВА БЕРЕГИ4 ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

П ідійшовши до бювету, я побачив кремез-
ного дядька. Він уже набрав води до бутля 
і, поставивши його на лавочку, закурив.

— Це ви набрали води, мабуть, для здоров’я? — за-
питав я.

— Авжеж, — відповів той, затягуючись.
— І водночас руйнуєте його куривом?
Дядько легенько хитнув головою.
— Та я й сам це розумію. Але, мабуть, тому що вночі 

не можу спати. 
Перехопивши мій запитливо-співчутливий погляд, 

довірливо продовжив:
— Я воював в Афганістані, був снайпером. І хоч уже 

стільки років минуло, а й досі ночами мучать кошмари. 
Тільки-но починаю засинати, як мені мариться, що див-
люся в оптичний приціл гвинтівки й бачу, як від пострі-
лів розривними кулями розлітаються голови душма-
нів… Я в холодному поту прокидаюсь і вже не можу 
заснути… Звертався до різних лікарів, психотерапевтів, 
цілителів. Але ніхто так і не зміг допомогти… Тож до-
водиться отак «лікуватися» — цигарками, горілкою. На 
деякий час трохи заглушує, але потім усе знову повто-
рюється…

— Як вас звати? — запитую, ставлячи свого бутля по-
руч на лавочці.

— Микола.
— Так от, Миколо. Є Цілитель, Який може розірвати це 

замкнене коло й реально допомогти вам.
— А хто ж це? — зацікавлено запитав чоловік.
— Господь Бог, до Якого можете звернутися просто 

зараз, без будь-яких довідок і направлень.
— А як же до Нього звертатися? — враз пожвавішав 

Микола і дивиться на мене з надією.
— Молитись, але спочатку — покаятися. Чи ви готові 

до цього?
— Готовий! — рішуче каже він. — А як конкретно?
— Якщо це відповідає бажанню вашого серця, то мо-

жете помолитися так: «Господи Ісусе Христе! Прости всі 
мої гріхи, в тому числі й убивство. Прости, що порушував 
Божу заповідь: «Не вбивай!». Звільни мене від цього тя-
гаря та жахливих кошмарів! Увійди в моє серце і керуй 
життям! Прошу в ім’я Твоє, Ісусе! Амінь!»

На диво, Микола, не вагаючись і не відкладаючи, 
одразу ж помолився. А я підтримав його. 

А потім з його очей бризнули сльози. Микола міцно 
обняв мене і каже радісно:

— А знаєш, і справді одразу полегшало! Ніби пуд із 
грудей зняли. Я взагалі міцний мужик і майже ніколи не 
плакав. А тут, бач, розчулився…

Потім ми ще раз подякували Господові. Я подару-
вав Миколі кишенькове Євангеліє й кілька трактатів, які 
завжди ношу з собою.

— Щоденно читай і молися, зміцнюйся у вірі!
Набрав собі води з бювету, і ми вийшли разом зі скве-

ру. Микола показує на дорожній вагончик.
— Оце моє тимчасове помешкання. Ми тут ремон-

туємо дорогу. А он мій бульдозер. Коли проходитимеш 
поруч, то гукай. Або спитаєш у хлопців, де я. До зустрічі!

Назавтра я знову зустрівся з Миколою. Тільки він пер-
ший гукнув з кабіни бульдозера. Потім підійшов.

— Як спав? — запитую.
— Слава Богові, добре! Тільки хлопці звечора насмі-

халися, коли я читав Євангеліє, а вони випивали.
— Та це дрібниці, не переживай.
— Та я особливо й не переймаюсь. Мені й без чарки 

добре. Ще раз дякую тобі, брате!
— Дякуй Богові за все!
Ми ще декілька разів зустрічалися, і я радів з того, як 

Микола міцно тримався Христа. Потім дорожники поїха-
ли кудись в інше місце. А я, часто згадуючи брата Миколу, 
молюся за нього.

В'ячеслав Малець

«Я досі майже ніколи не плакав…»

О дного жовтневого дня мама по-
просила знайомого завезти нас у 
село. Раніше, коли ще була жива 

бабуся, я з нетерпінням чекала поїздок, бо 
любила стареньку і бажала зустрічі з нею. 
Тепер ми їхали впорядковувати могили.

Я дуже люблю цей мальовничий закуток 
Чигиринщини. Мотронинський монастир, 
ставок, який колись був руслом річки, де 
Мотрона, дружина воєводи Ярослава Му-
дрого, застрелила свого чоловіка, сприй-
нявши його за турецького нападника. 
Холодний яр, де знаходили притулок по-
встанці, козаки і партизани. Дуби-титани, які 
пам’ятають Богдана Хмельницького, Гонту, 
Максима Залізняка, партизанський загін 
Піддубного. Я — дочка Коліївщини — впер-
та і нестерпна…

Сонце вже повернуло на захід, коли ми 
з мамою поверталися додому. Дорогою 
заїхали до джерела Живун набрати чистої 
води. Вона з високим вмістом срібла і має 
лікувальні властивості, тому тут завжди 
людно. Стояти в черзі не дуже хотілось, 
але що було робити? Несподівано під’їхав 
мікроавтобус, з якого вийшло декілька чо-
ловіків з пластиковими пляшками в руках. 
Попросили без черги набрати води для ді-
тей. Я не витримала:

— Станьте в чергу!
Вони відійшли, а один підійшов до 

мене. Посміхаючись, запитав:
— А ви б хотіли напитися такої води, 

щоб уже ніколи не відчувати спраги?
— Я вже вийшла з того віку, щоб вірити 

казкам! — відповіла грубо.
Чоловік пішов. З автобуса виніс якісь 

аркуші, роздав своїм. Інший подав йому 
гітару. Декілька акордів — і в голубооку 
височінь стрімко злетіла пісня. Вона жай-
воронком пролетіла під небесами, потім 
повільно, наче лебідка, поплила по воді, 
зазираючи в густі очерети, вплелася в кро-
ни дубів-велетів, погладила їх старезні віти, 
зашурхотіла в листі і… повер-
нувшись, тривожно 
постукала в моє 
серце, збу-
джуючи за-
снулу со-
в і с т ь . 
О б -
личчя 
заша-
рі ло-
ся від 
с о р о -
му. Хто 
ж вони, ці 
дивні співаки, 
котрі в наш важкий 
час дарують людям пісні? 
Такого прекрасного співу я ще не чула.

Скроні літнього гітариста вкрила памо-
розь, але як він віртуозно грає, вкладаючи 
в кожен акорд частинку серця! Він зовсім 
сивий, а душа його — радісна.

Під чудовий спів кружляє різнобарвне 
листя і, утворюючи пухнастий килим, всте-
ляє доріжку, що веде до джерела. Я стою, 

слухаю і не можу стримати сліз. Якась не-
відома могутня сила перевертає все в душі 
моїй — витискає неприязнь, очищає від 
бруду і зла, вселяє тепло, лагідне світло 
і ще щось незрозуміле для мене. Вкотре 
вдивляюсь в обличчя співаків — вони ви-
промінюють любов і щирість.

Є ще в цьому жорстокому 
світі добро, людяність і 

чистота! 
М а м а 

н а б р а л а 
води. По-

тім за 
ч е р -
г о ю 
— 
м а н -
друючі 

співаки. 
Поки одні 

набирали, 
інші співали. 

Вже сонечко схо-
валося за пагорбом, щоб 

спочити, а ми стояли і слухали прекрас-
ний спів. Інші люди також залишилися. Ні-
хто не шумів, не сварився. Ось пролунали 
останні слова чудової пісні, і всі роз’їхались.

— Мамо, я знаю, що цей спів змінить 
наше життя. Він перевернув мені душу, — 
схвильовано промовила я. 

Дорогою додому мовчала. У храмі не 

раз чула спів священика, слухала хори, 
різні ансамблі, а цей пронизав наскрізь і 
закарбувався в серці.

Минув місяць, а я ще відчувала, як со-
ром пік моє обличчя. Чому нагрубила тим 
людям? Вони ж просили для дітей. Хіба 
вода моя? Поділилась своїми переживан-
нями з мамою, адже та пісня і мій вчинок 
не давали спокою. Хто вони, ті люди, що 
своїм співом принесли душі насолоду і 
вселили неспокій? Якою водою мене напо-
їли? Стурбована мама подзвонила подру-
зі своєї юності і злякано розповіла, що зі 
мною щось не гаразд. Та спокійно і радісно 
відповіла:

— Твою дочку кличе Господь Бог. 
Він хоче, щоб вона покаялася і служила 
Йому. Ті співаки — прості трударі: теслі, 
зварювальники, будівельники. У них на-
віть музичної освіти немає. Це мої брати 
за вірою, християни-баптисти. Вони по-
верталися з зібрання. Ми прагнемо усім 
звістити про розп’ятого Ісуса Христа, про 
спасіння, про вічність. Запиши адресу 
Дому молитви.

Після чергового трудового дня мене 
вже не дратує галасливе місто. Мої груди 
переповнює радість, що я прийняла Го-
спода в своє серце. Стала добріша, стри-
маніша, щира. Я знайшла Друга, Котрий 
не підведе і не зрадить. Подумки знову 
повертаюсь до джерела Живун, до пісні, 
що линула до небес, де Боже сяйво осві-
тило мене, і безмежно дякую Богові, що 
був той щасливий день у моєму житті. 

Надія Литвин

ДЖЕРЕЛО ЖИВУН

Ц ієї весни на кілька тижнів до 
нас приїхали погостювати 
дідусь та бабуся. Бувало, збе-

ремося родиною за столом, а дідусь роз-
повідає історії зі свого життя. І я, молода 
дівчина, вкотре переконуюсь, що спілку-
вання зі старшими людьми може вберегти 
від багатьох неприємностей. Надзвичай-
но добре, коли старенькі говорять слова 
благословення, які ні за що не купиш! Го-
ловне — навчитися слухати, приймати та 
погоджуватись, хоча і з цим, як помітила 
щодо себе, часто бувають проблеми. 

На жаль, у молодості складно знайти 
час для спілкування з людьми похилого 
віку! А вони так чекають, що до них хтось 
прийде, розпитає, обійме! «Я вас розумію, 
— каже дідусь. — Мені теж колись не було 
коли... Але тепер жалію. А чому би тоді не 
розпитати ще більше?» Як прикро, що че-

рез молодечий поспіх доводиться пожи-
нати плоди затяжних проблем...

Одного дня я почула від дідуся приго-
ломшливу історію про нашого прапрадіда 
Марка... 

То були складні 1947-1948-ий — роки 
безхліб’я, коли люди страждали від не-
доїдання та вмирали з голоду. На заході 
України, де проживав прапрадід, ситуація 
була значно краща. Про тогочасні події 
історик Олександр Пагіря писав: «Буду-
чи релігійно та національно свідомими, 
західні українці виявили справжнє хрис-
тиянське милосердя та співчуття щодо 
сотень тисяч голодуючих співвітчизників 
зі Сходу, повсюдно виказували їм гостин-
ність і допомогу».

І мій прапрадід був одним із тих, хто 
вщерть наповнював мішки зерном та пе-
редав їх на Схід, рятуючи тим від голодної 

смерті знедолені сім’ї. Ще кілька разів на 
тиждень до нього приходили по хліб вдо-
виці з села. А він зайде до своєї комори, 
тихенько насипле кожній стільки, скільки 
та зможе донести. Минає трохи часу, і жін-
ки приходять знову: «Дядьку Марку, з’їла і 
немає...». А Бог бачив його щедре серце, і 
запаси у коморах не вичерпувались, хоча 
доводилось важко працювати. Як мудро 
написав Соломон: «Хто дає немаючому, 
той недостатку не знатиме...» (Приповісті 
Соломонові, 28:27). 

Поляки записали йому 12 гектарів 
землі. А ще він мав 100 вуликів. Та й ви-
знала радянська влада його куркулем. А 
це означало, що найближчим вечором 
приїдуть за його сім’єю, завантажать речі 
і відправлять всіх до холодного Сибіру. В 
той час сусіди з сумом повідомляли: «Там 
вивезли родину, а там — вже другу...»

Сім’я прапрадіда Марка стала готува-
тися до депортації, розуміючи, що вони 
будуть наступними. Невістка Катерина 
взялася випікати хліб, потім нарізала його 

скибочками, а мій дід разом із братом та 
сестрою клали їх у піч і складали сухий 
хліб у мішки. 

Та коли вдовиці села почули, що зби-
раються вивезти їхнього рятівника, який 
не дав з голоду померти, то зібралися 
та пішли просити за його сім'ю, кажучи: 
«Якщо Марка хочете вивозити, то краще 
нас беріть!» 

Тоді дивувались люди в селі: ніхто за 
сім’єю мого прапрадіда Марка не приїхав, 
а заготовлений сухий хліб вони їли вдома. 
Коли люди запитували прапрадіда, як їх 
залишили, він коротко відповідав: «Пи-
тайте вдів!» 

Дивовижно те, що Бог у боргу не за-
лишається: «Бо що тільки людина посіє, 
те саме й пожне!» (Гал., 6:7). Яке щастя, що 
над нами люблячий Батько, Який турбу-
ється про своїх дітей в часи і ситого спо-
кою, і голодних випробувань — «Господь 
— то мій Пастир, тому в недостатку не 
буду» (Пс. 22:1).

Лілія Булла

Бог у боргу не залишається!
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Н евеликий садок, який ще за 
своєї молодості насадив си-
вочолий чоловік, що сидів 

отут у кріслі-качалці, радував око рясни-
ми плодами. Але господар цього наче не 
помічав. У правій руці, опущеній донизу, 
виднілась невелика кни-
жечка в синій палітурці. Він 
чомусь перестав її читати, і, 
щоб не згубити місця, заклав 
там вказівного пальця, а сам 
ніби закляк...

Скупа сльоза… Сухе, тремтливе під-
боріддя та сумний погляд вицвілих очей 
з-під ріденьких брів був спрямований 
метрів на п’ять перед собою, на місце, 
де облущений стовбур яблуні вростав у 
землю. А поряд декілька підгнилих яблук, 
що впали на нескошену траву, та старий 
розтріпаний кошик, який жінка принесла, 
маючи намір назбирати їх на компот. Та 
раптом різко змінила задуми, повернула-
ся до хати, і він майже напевно знав, чому 
вона це зробила.

І від цього було дуже боляче, не про-
сто боліло серце чи десь всередині тіло, 
боліла та плакала його стомлена душа… 
Міцно стулив повіки, і на старечі груди 
впало дві маленькі, пекучі сльози… Часто 
кліпаючи, його очі знов безцільно блука-
ли по землі. А над очима, під трьома го-
ризонтальними зморшками, дорікаючи 
працювала сіра речовина.

Розумів, що дружині давалося важко 
витягувати зі свідомості далекі та непри-
ємні спогади. Вона аналізувала їх, беручи 
до уваги сьогодення, і народжувалась, 
здавалося, своя, власна істина: бачення 
більшості не є правильним і безпомил-
ковим. Не вони будуть нести тягарі, які 
накладеш на себе через них. А користу-

ватись потрібно своїм власним розумом, 
який формується під впливом слова Того, 
Хто створив увесь всесвіт… Та, на жаль, і 
він це усвідомив тільки тепер, коли ста-
рість туманить очі, в яких замість моло-
дечої зухвалості безмірний сум, жаль та 

невпевненість у майбутньому, тим більш у 
потойбічному… 

Ось і тепер, коли жінка раптово кинула 
кошика та попрошкувала до хати плакати, 
важкі та невтішні спогади муляли його 
батьківське серце… Двадцять три роки… 
Двадцять три роки пройшло, як розби-
лось його щасливе подружнє життя. На-
талочку ніби хтось підмінив, залишивши 
йому тільки зовнішність та вкравши весе-
лу вдачу, посмішку з вродливого лиця. По-
гас вогонь життя та почуттів із карих очей, 
які виглядали з-під густих брів…

Її каштанове хвилясте волосся… Той 
образ, який колись полонив та зігрівав 
його душу, зараз, навіть у літню спеку, 
вкривав серце колючою памороззю. Не 
залишилось там душевного тепла, пану-
вала гнітюча пустота, яка відлунням осі-
дала не тільки в його серці, а й дочок, та 
навіть сусідів… Він ладний був стерти з 
лиця землі того, хто позбавив його сімей-
ного щастя. Але той жорстокий чоловік 
жив у його тілі, був його нутром, його сут-
ністю. І тепер нидів, живучи гіркими спо-
гадами…

Хлопцю вже було б двадцять три 
роки… через кого між ним та дружиною 
постала висока камінна стіна. Адже вони 
бачили один одного, чули один одного, 

та підтримати один одного не могли, хоч 
і жили в одній хаті. Кожен виконував свої 
обов’язки без жодного співчуття чи кра-
плинки любові. Хоча в нього вона ще десь 
горіла… не яскравим багаттям, а тремтли-
вим каганцем.

Погляд поволі ковзнув до верховіт-
тя яблуні… А тоді вона ще була зовсім 
молоденька, вродила з півтора десятка 
яблук… Як же його Наталя плакала тоді… 
Принесла ті яблучка до хати, підійшла 
до настінного календаря, поводила по 
ньому пальцем… поволі розвернулась 
і попленталась до спальні. Довго лунали 
звідти її ридання… А він сидів у кріслі, і си-
гарета за сигаретою перетворювались на 
жалюгідні недопалки, які зі злістю втискав 
у попільничку… А потім напився так, як 
ніколи до того…

Це було рівно двадцять три роки 
тому… День очікуваних пологів їхнього 
ненародженого сина…

Якби він знав тоді, що то був син. Мож-
ливо, і не змусив би дружину вбити його. 
А тепер з висоти життєвого досвіду та 
пережитих докорів сумління не дав би 
дружині зробити такого, навіть якби знав, 
що то буде четверта дочка… А тоді це 
здавалось ганьбою. Його лякали непри-
стойні жарти колег, думка сусідів, реакція 
дочок, двоє з яких вже мали своїх дітей. 
І він настояв на перериванні вагітності, 
хоча і термін вже був пізній. Дружина 
дуже важко, переборюючи материнські 
почуття, згодилась. А прийшовши з лікар-
ні, сказала, що в них мав бути син. Глянула 

на нього з презирством і обізвала старим 
дурнем…

Здається, нічого особливого не ста-
лось: як і раніше сходило та сідало сонце, 
змінювалися пори року, яблуня росла… 
А сина не було. Не ріс… Не тішив пер-

шими кроками, смішними 
шепелявими словами… Не 
вели до першого класу. Не 
було в нього випускного… 
і не буде. Тому що його вби-

ли на вимогу рідного батька. І не чекає 
він сина додому. Не має з ким переки-
нутися декількома словами, сходити на 
риболовлю…

Доньки роз’їхались і живуть своїми 
клопотами... Давно не дзвонили до нього. 
А він так і живе самотою, нікому непотріб-
ний. Та й пожалітись немає кому, сам вину-
ватий. «Жну, що тоді посіяв… Тривожить 
тільки важчий осуд власного сумління…»

Ще довго його погляд був спрямова-
ний в нікуди, а потім потроху повернувся 
до тонкої книжки в синій палітурці, якою 
зацікавивсь перед приходом дружини. 
Одягнув окуляри та продовжив читати 
притчу з Євангелії: «Я-бо боявся тебе, —
ти ж бо людина жорстока: береш, чого 
не поклав, і жнеш, чого не сіяв». Жнеш, 
чого не сіяв? Роздуми зачепилися за ці 
слова… Хто Той, що жне, чого не посіяв? 
Чи захоче, чи зможе Він пожати те, що 
посіяв я?

Погляд знову повернувся до підгнилих 
яблук і порожнього кошика біля них… 
Стовбур, крона, верховіття яблуні, а далі 
бездонне синє небо… Лагідний теплий 
вітерець, ніби батьківська долоня, гладив 
посивіле ріденьке волосся… А в серці за-
жевріла надія…

В. Сідий

ЖОРСТОКА ЛЮДИНА

С ьогодні розуміти чи навіть оці-
нити подібні полотна важко.

Ми просто втратили один 
із головних ключів для читання даного 
мистецтва. Стали забувати (чи нам до-
помогли у цьому?) про те, що прийде 
такий час, коли наше життя на зем-
лі закінчиться. І не просто НАШЕ, а 
твоє і моє.

Ми все більш яскраво святкуємо 
дні народження, ювілеї, дати... Весіл-
ля перетворили на неймовірні коро-
лівські шоу... А от цю сторону, до якої 
безперечно прийдемо, намагаємось 
витерти зі свідомості... І це вже май-
же вдалося. А колись було не так.

Вкрай не люблю ностальгію за ми-
нулим: «колись… колись... колись». 
Але наразі це здається правдивим. 
Раніше було по-іншому...

Сотні світових величних полотен, 
п’єс, музичних і літературних творів 
намагалися осмислити, чи бодай під-
няти, ці вічні питання перед кожним 
із нас. Не давали забути, знехтувати 
чи не найголовнішим із них: сенсом 
СМЕРТІ, бо він обов’язково витягає 
за собою й інші, не менш важливі, 
проблеми нашого життя: «Хто я? Для 
чого існую? Куди йду?»

Незвично. Неприємно. Десь на-
віть боляче і тоскно думати про таке, 
а тим більш копатися-знаходити від-
повіді особисто на серйозні ці запи-
ти... Страшно і моторошно пропу-
скати їх крізь себе, крізь своє серце, 
міркувати про них чесно, відверто.

Та й навіщо? Життя міняти? Напружу-
вати себе? Тьху! — так мислить більшість.

Що це? Страх? Кволість душевна? Лу-
кавство? Чи сліпий самообман?

Осінь... Художник написав нам її зро-
зуміло, що це осінь життя — той момент, 

коли ми повинні б уже принести якісь 
плоди...

Плоди життя. Що це? Хто їх спромож-
ний зважити, оцінити?

Ми не знаємо? Ніколи не ставили пе-
ред собою таких запитань? Ось митець 

й намагається розшевелити і зачепити 
такою темою — вінець життя. Яким він 
буде у тебе?

Хто прийде, за покликом серця, на 
твоє поховання, коли тіло засипатимуть 
землею, яка свіжим пагорбом нагадува-

тиме, що була така душа на світі? І чи змо-
жуть наші діла пережити бодай одне по-
коління, чи не впадуть сірим непомітним 
обеліском під ноги забуття у прийдешніх 
поколіннях?

Чи не схожі ми з тобою на ту молодь, 

яка хоч чим-небудь, але хоче закритись, 
відгородитися, сховатися від глибоких і 
головних проблем життя людського?

Простіше — поговорити, хай навіть 
і ні про що, покидатись якимись дотеп-
ностями, щоб страх і проблеми відігнати. 

Комусь і так: просто і свідомо відверну-
тися від неприємних і страшних мірку-
вань. Навіщо ці думи про вічне? Ще ж усе 
життя попереду! Е-е-ех… Усвідомлена 
байдужість.

Та так не усі. Справді є ті, що намага-
ються протистояти стихії, сприйняти 
ті довговічні досягнення і хоч якусь 
мудрість чи уже знайдені у віках 
відповіді. А чи не краще відкритим 
лицем осмислювати, ставити перед 
поглядом найвищі питання і спільно 
пробувати отримати на них відпові-
ді? Десь просто у скромності помов-
чати, подумати чи послухати — саме 
так і повинно би жити суспільство, 
шукаючи і знаходячи важкі відповіді 
прямо і чесно.

Проте людство, мов ці відвідувачі 
погребіння, істинної відповіді на пи-
тання смерті і життя таки не знайшло. 
Прийшла — мусять терпіти.

Бо скажіть — які сороки, і звідки, 
принесуть переконливу утішливу 
звістку про точне знання і чисту іс-
тину у важких, але найважливіших 
людських пошуках? Де ті відповіді, у 
яких не буде наросту звичаїв, тради-
цій і здогадок, де немає упереджень і 
лукавства, забобонів і сумнівної логі-
ки, сліпої віри і зацикленості?

Втім, найліпше живою, простою, 
зацікавленою дитячою душею спро-
бувати знайти відповіді на вічні пи-
тання смерті і, що найголовніше — 
ЖИТТЯ. Прийняти з джерела істини 
від Творця цього життя.

Коли знову осіннє золото навколо по-
чинає тривожити тебе: «З якими плодами 
зустрінеш осінь життя?», спробуй замис-
литись. І про кінець не забудь. І про звіт.

Олекса Бурчак

Вiктор Попков. «Хорошою людиною була бабця Онися» (1971-1973)



ДВА БЕРЕГИ6 У ФОКУСІ СІМ'Я

Б атьківська відпові-
дальність 

Бог поклав тільки на 
батьків відповідальність за виховання 
дітей. Ні держава, ні школа, ні садок, ні 
навіть церква не повинні і не зможуть це 
виконувати. Вони можуть бути гарними 
помічниками, але саме батьків Бог наді-
лив духовною владою та обов’язком ви-
ховувати дітей. 

Щоправда, є чимало таких, які хочуть, 
щоби хтось інший за них засівав добрим 
насінням душі їхніх чад. І такій поведінці 
сприяють три основні причини: лінь, не-
організованість та невігластво. Стосовно 
перших двох — треба добре попрацю-
вати над собою, подумати про наслідки, 
докласти зусиль, бо виховання — це не-
легка повсякденна праця. А відносно ос-
таннього — треба серйозно вчитись.

Існує немало книжок, шкіл, де вчите-
лі навчають, як поводитись із діточками, 
чому саме приділити увагу, як уникнути 
помилок. Але яку «школу» обрати, кого 
послухати? Є популярні вчителі, які, на 
жаль, своїх дітей не змогли виховати. 
Безпрограшний варіант — звернутись за 
наукою до Творця сім’ї, до Його Слова — 
Біблії. Вона — джерело мудрості, в ній ви 
знайдете необхідні знання.

Помилкові погляди
Дехто вважає — головне нагодувати, 

одягнути, взути і достатньо. Однак, якщо 

посіяти добре — виростуть добрі плоди. 
Якщо нічого не робити — зростуть 
бур’яни.

Я ріс у той період, коли на держав-
ному рівні приділялося багато уваги 
вихованню дітей. Вважалось, що такі 
організації як жовтенята, піонерська, 
комсомольська вирішать проблеми. 
Ще багато уваги приділялось телеба-
ченню та культурі як засобу вихован-
ня. Це також омана.

Моя перша вчителька — Віра 
Іванівна — була дуже доброю, ро-
зумною та талановитою. На відміну 
від деяких інших педагогів, ніколи 
не принижувала за переконання ні 
мене, ні мою старшу сестру, і не доко-
ряла батькам. Але одного разу висло-
вила стурбованість стосовно того, що 
в християнських сім’ях діти обділені, 
адже не дивляться телевізор. Минув 
час, ми повиростали, і якось мама зу-
стрілась з Вірою Іванівною. Приємна 
розмова, розпитування про дітей… 
А наприкінці та зітхнула: «А моя онуч-
ка.., і все отой клятий телевізор».

Страшні наслідки і запізні-
ле прозріння 

Всі ми бачимо наслідки неправильно-
го виховання або його відсутності: пияц-
тво, наркоманія, насильство, безсором-
ність… Чи можливо було цього уникнути 
або хоч зменшити?

Нещодавно зустрівся з сусідом, ста-
реньким уже дідусем, дядьком Степаном 
— згадали в розмові його покійного сина 
Юрка, якого згубили наркотики. Погово-
рили і про те, що таких, як він, дуже бага-
то. Підсумовуючи, дядько Степан зітхнув: 
«Ми, батьки, винні: не приділяли достат-
ньо уваги — робота, будівництво, а їх ви-
ховувала вулиця».

Раніше сусіди дорікали нашим бать-
кам, що діти не мають вільного часу: то 
«художка», то «музикалка», то домашнє 

господарство. Але через декілька років ці 
ж люди нарікали вже на своїх дітей.

Особистий приклад
Як ми можемо впливати на наших ді-

тей, онуків? Існує Біблійний принцип: що 

маємо, те даємо. 
Якось у кафе обідала родина з трьома 

дітьми. На столі було багато страв. А коли 
обід закінчувався і треба було розплачу-
ватись, мама, на очах дітей, вирвала в себе 
волосину, підклала в тарілку, а тато з цим 
пішов і вчинив скандал, щоб не платити.

Одна шановна жіночка, якій я розка-
зував про необхідність жити за Біблією, 
сказала: «Та ні, це не мені потрібно, ви б 
краще синові моєму розповіли про Ісуса: 
він — п’яниця, це йому потрібно». Ісус по-

трібен усім, і в першу чергу батькам, 
які б самі жили, виконуючи Божі запо-
віді, і дітей своїх навчили. 

Божа допомога
Іноді буває так: виховання відсут-

нє, приклад негативний, а молодий 
хлопець, «взявшись за розум», навча-
ється гарно, працює, будує кар’єру. 
І таке трапляється. Це милість Божа. 
Але обов’язок батьків підготувати ди-
тину як до земного, так і до вічного, 
загробного життя. І тут ми ще більше 
відчуваємо свою нездатність. Про-
те Бог дав нам право звертатися до 
Нього в молитві. Також можемо Йому 
сповідати наші помилки, недбалість у 
вихованні дітей. І тільки з допомогою 
Ісуса Христа, через молитву, керую-
чись Його заповідями, можемо вико-
нати Боже доручення.

Приблизно три тисячі п’ятсот ро-
ків тому Господь дав повеління, яке 
і нам нині необхідно виконувати: 
«І будуть ці слова, що Я сьогодні 
наказую, на серці твоїм. І пильно 
навчиш цього синів своїх, і будеш 
говорити про них, як сидітимеш 

удома, і як ходитимеш дорогою, і коли 
ти лежатимеш, і коли ти вставати-
меш» (Книга Повторення Закону, 6:6-7). 
Ось тоді буде гарний результат.

Павло Заплава

Неосяжна нива
Мова йтиме про дитячі душі, які наче клаптик землі, 

підготовлений для посіву, де ще не ростуть бур’яни чи інші 
культури. Бог створив так, що в дитинстві формується 
особистість, набуваються звички, накопичуються знання, які 
згодом проявлятимуться в дорослому житті. Чим буде засіяна 
душа маленької дитинки, що там проросте, які плоди дозріють?

Я трималася, поки могла, в мо-
єму шлюбі. Але настав той 
день, коли вже сил не виста-

чило, і як тільки мій чоловік Білл поїхав 
на роботу, зібрала речі, взяла нашого 
14-тимісячного сина і втекла з дому.

 Того року ми жили в одному місті з 
моїми батьками. Очевидно, можливість 
повернутись до тата й мами спростила 
моє рішення залишити Білла.

Заплакана і сердита, я  пішла з мамою 
на кухню. Вона тримала дитину, а я, рида-
ючи, виправдовувала свій вчинок. Мама 
налляла філіжанку кави і сказала, що 
вона і тато допоможуть мені.

Я полегшено зітхнула.
— Але перш, ніж ти залишиш Білла, 

повинна будеш дещо зробити, — сказала 
мама.

 Вона поклала мого сплячого сина, 
взяла аркуш паперу та ручку і прокрес-
лила вертикальну лінію в центрі аркуша.

Потім попросила написати в лівій ко-
лонці все те, що зробив Білл, через що 
жити з ним стало неможливо.

Я глянула на розділову лінію і подума-
ла, що праворуч вона попросить написа-
ти всі хороші якості чоловіка. І була впев-
нена, що список негативних все одно 
виявиться довшим, тому охоче взялася 
заповнювати ліву колонку.

Я не шкодувала чорнил і паперу. Мені 
не терпілося відтворити огидний пор-
трет нестерпного чоловіка.

Ліва колонка мала такий вигляд:
— ніколи після себе не прибирає;
— неговіркий (мовчун). Про всі його 

плани і рішення дізнаюся останньою;
— засинає під час церковних служінь;
— сякається і робить відрижку прямо 

за столом;
— ніколи не купує мені хороших по-

дарунків;
— одягається неохайно і не до ладу;
— скупий на гроші;
— ледачий (не допомагає мені у гос-

подарстві).
Список заповнив сторінку. У мене 

було більше ніж достатньо доказів того, 
що ніяка жінка не в змозі жити з таким 
чоловіком-монстром.

З манірною, самовдоволеною по-
смішкою я запитала:

— А тепер, я вважаю, ти попросиш 
написати з правого боку аркуша хороші 
якості Білла?

 — Ні, — сказала мама, — я і так знаю 
їх. Просто хочу, щоб до кожного рядка, 
написаного ліворуч, праворуч ти написа-
ла свою відповідну реакцію. Те, як ти тоді 
поводилась.

Це виявилося більш важчим завдан-
ням, ніж описувати хороші якості Білла. Я 
пам'ятала кілька хороших якостей чоло-
віка і цілком могла їх описати. Але ніколи 
не думала про себе саму. Однак знала, 
що мама не відстане, поки все не закінчу, 

тому почала писати:
— я ображалася, кричала, сердилась;
— мені соромно було бути поруч із 

ним;
— я вдавала «мученицю», грала на по-

чуттях і викликала до себе жалість;
— я хотіла бути одруженою з ким-не-

будь іншим;
— я не розмовляла з ним (замикалася 

в собі і карала його мовчанням);
— я думала, що занадто гарна для 

нього (вважала Білла не вартим себе)…
Список здавався нескінченним.
Коли списала весь стовпчик, мама 

взяла папір з моїх рук і ножиці зі столу. 
Вона розрізала мій «твір»  вертикально. 
Ліву колонку зім'яла і кинула в сміття, а 
праву  вручила мені.

— Беккі, візьми цей список додому. 
Подумай над своїми вчинками. Нехай 
сьогодні дитина залишиться у нас. Якщо 
ти щиро обдумаєш те, про що я тебе про-
шу, і, незважаючи на це, хотітимеш по-
кинути Білла, то ми з татом зробимо все, 
щоб допомогти тобі.

Залишивши речі і сина, я повернулася 
додому. Довго сиділа на кушетці зі своєю 
частиною аркуша. Важко було повірити, 
усвідомити свої вчинки без балансуючо-
го переліку дратівливих звичок Білла.

Список мав жахливий вигляд. Я бачи-
ла опис дріб'язкової поведінки, ганебних 
методів і руйнівних реакцій.

Тому наступні кілька годин проси-
ла у Бога прощення. Молила про силу, 
керівництво і мудрість для тих змін, які 
повинна була зробити. Я зрозуміла, яким 
стала посміховиськом. Навіть важко було 
згадувати описані мною гріхи Білла - на-
скільки абсурдні вони. Там не було нічого 
аморального або жахливого. Моє серце 
виявилось настільки запеклим і сліпим, 
що я перестала помічати, що була благо-
словенна справжнім чоловіком — недо-
сконалим, але хорошим.

Згадала, як п'ять років тому обіцяла 
любити його хворим і здоровим, бути 
з ним у печалі і в радості. Говорила все 
це в присутності Бога, моєї сім'ї і друзів. 
Але, незважаючи на священну обіцянку, 
тепер була готова покинути його через 
дріб'язкові роздратування.

Я застрибнула в автомобіль і поїхала 
назад до батьків. Не вірилося тому, як 
добре себе почувала, на відміну від мого 
першого візиту до мами. Тепер відчувала 
мир, спокій і подяку.

Коли забирала сина, то жахнулася че-
рез те, що ледве трагічно не змінила його 
життя: через дріб'язкову прискіпливість і 
підвищену чутливість мало не позбавила 
можливості щодня проводити час із чу-
довим батьком.

Я швидко подякувала мамі і вилетіла 
за двері, щоб встигнути додому до по-
вернення Білла...

Беккі Зербе

Список, 
який врятував 

мій шлюб



ДВА БЕРЕГИ 7ШКОЛА МУДРОСТІ

П ригадався мені випадок, 
який стався в одній сім‘ї. 

Вирішили чоловік та 
дружина виростити екологічно чисту кар-
топлю для своїх малолітніх дітей, тобто 
не кропити колорадських жуків хімічною 
отрутою, а боротися з ними методом зби-
рання. Маючи не дуже велику ділянку го-
роду, думали, що легко впораються з таким 
завданням. Отже, коли почали проростати 
перші паростки, вони з натхненням узяли-
ся за роботу. І дійсно, спочатку, поки жуків 
було небагато, а кущі картоплі невеликими, 
подружжя легко впоралось. Але згодом 
шкідників побільшало, тому їх доводилося 
збирати двічі на день. Однак кількість сму-
гастих зростала, наче монголо-татарська 
навала. До процесу боротьби за «чисту» 
продукцію долучились не лише дорослі, а 

й діти. Протягом дня на городі можна було 
бачити когось із родини ретельно збираю-
чим «колорадів».

Запекла боротьба тривала декілька 
тижнів і стала основною справою сім’ї. Але, 
на жаль, усі зусилля завзятого сімейства не 
мали навіть натяку на успіх. Здавалося, що 
відчинилася якась безодня і кожного дня 
випускала тисячі жуків на дві-три нещасні 
сотки картоплі.

Врешті-решт молоде подружжя змуше-
не було відмовитися від своїх благородних 
намірів і, заради урожаю, покропити карто-
плю від шкідників.

Цей випадок нагадав мені історію бага-
тьох людей, які намагаються отримати гар-
ний життєвий урожай. Вони повні добрих 
і високих поривань, але на заваді стають 
власні гріхи, що, подібно до колорадських 

жуків, псують життя і роблять кожну люди-
ну нещасною та винною перед Богом.

Дуже часто ми намагаємось боротися 
з гріховними бажаннями самотужки, при-
ймаючи різні рішення та обмеження. Є ті, 
хто відділяється від інших, сподіваючись, 
що самотність позбавить від спокуси. Але 
подібні зусилля завжди закінчуються пов-
ним фіаско. Жодна людина не в силі про-
тистояти власним недобрим думкам та ба-
жанням. Якщо ж комусь і вдалося подолати 
деяку погану звичку, все ж не може звільни-
тися від злих думок та бажань, а також від 
почуття провини за скоєні гріхи. Чим біль-
ше силкується боротися, тим частіше ба-
чить у собі безліч недобрих проявів. Чому? 
Тому що гріх живе у самій людині і панує 
над нею. Тому і виходить, як хтось іронічно 
сказав: «У боротьбі з самими собою ми не-

переможні».
Важливо зазначити, що гріх значно 

страшніший, ніж будь-які шкідники разом 
узяті. Його наслідки — прокляття, осуд, 
смерть. Це не моя уява чи вигадка, а яскра-
ве свідчення Біблії про життя і смерть міль-
йонів людей навколо нас.

Як для боротьби зі шкідниками потріб-
на третя сила — хімічний препарат, так 
само для перемоги над гріхом необхідна 
стороння допомога. Її, реальну та діючу, 
пропонує грішнику вічний Бог. Біблія авто-
ритетно запевняє, «що кожен, хто покличе 
Господнє Ім‘я, той спасеться» (Дії, 2:21) і 
«кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас 
від усякого гріха» (1-е Ів., 1:7).

Шановний читачу, не будь байдужим 
до власної долі! Облиш спроби самотужки 
звільнитися від влади гріха. Поклич Ім‘я Ісу-
са Христа і отримай обіцяне спасіння!

Олексій Кузьменко

Потрiбна третя сила

М и  захоплюємось людьми, які багато 
досягли у тій чи іншій сфері. Здається, 
що вони особливі, обдаровані від при-

роди, і тому так легко досягають успіхів. А ми — про-
сті люди, нічим особливим не відрізняємось, і тому 
часто задовольняємось посередніми результатами, 
знаходячи чимало вагомих причин та логічних ви-
правдань. Але одного разу я втратила ілюзію сто-
совно причин високих досягнень відомих людей.

Якось цікавилась історією успіху дуже популяр-
ного і високооплачуваного молодого фотографа, 
засновника школи весільної фотографії, який дві 
з половиною години розказував про свій творчий 
шлях. Прослухавши його лекцію, поставила собі 
лише одне запитання: «А чи готова я заплатити таку 
високу ціну і важко працювати, як він?» Насправді 
то не історія успіху, а історія невтомної праці, напо-
легливості, невгасимої надії і любові до своєї спра-
ви. Він «стукав у всі двері», використовував кожну 
можливість, докладав колосальних зусиль. Далеко 
не кожен зможе пройти і частину тієї дороги.

А згадайте Моцарта, який вже з чотирьох ро-
ків інтенсивно займався музикою. Або паралізо-
ваного фізика Стівена Гокінга. І таких історій си-
ла-силенна.

Із досвіду спілкування з людьми, які чогось 
досягли у житті, я знаю, що запорука успіху — не-
втомна і наполеглива щоденна праця та любов до 
своєї справи. Стосовно цього влучно висловився 
Ден Кеннеді, консультант з директ-маркетингу, ко-
пірайтер, автор і ведучий групових тренінгів для 
підприємців: «Тільки не плутайте завзятість і дар. 
Дивлячись на кращих у будь-якій справі, піддаєш-
ся спокусі визнати їх геніями і, значить, відмовити 
простим смертним, собі в тому числі, у можливості 

з ними рівнятися. Однак на ділі їх нинішня майс-
терність частіше за все не дар долі, а плід залізного 
завзяття, методичного експериментування і вдо-
сконалення, відсіву непрацюючих методів і засто-
сування успішних, а таке вміння може виховати в 
собі кожен». 

Так от, щоб отримати хороший врожай, потрібно 
добре потрудитись, ця істина стара як світ, і здава-
лося б, що і досвід, і здоровий глузд свідчать про це. 
Проте так склалось, що люди завжди хочуть швид-
ких результатів: схуднути за сім днів на десять кіло-
грамів, за місяць стати найвідомішим спеціалістом 
у своєму місті, а за три заробити на новий мерсе-
дес… І тих, хто вірить у такі чудеса — чимало. Про 
це свідчать процвітаючі автори різних тренінгів і 
курсів, які обіцяють привести до успіху «короткою 
дорогою», розказати усі секрети та за кілька уроків 
зробити з вас людину мрії.

Проте теорії без системної і наполегливої практи-
ки можуть зробити з вас лише трохи більш освічену 
людину. Від знань до їх застосування існує величезна 
прірва під назвою «щоденна невтомна праця». Але 
якщо шукати кілька десятків виправдань чому у нас 
не виходить, то не варто взагалі щось починати. «Для 
багатьох надійне виправдання краще за будь-який 
успіх», — зазначив Ден Кеннеді.

Не відкладайте на завтра те, що варто почати 
робити вже давно, у вас є все для успіху в добрих 
справах, і кращого часу, ніж зараз, точно не варто 
чекати. Життя швидкоплинне, і якщо виникне ба-
жання все залишити, згадайте простих юдейських 
рибалок, які стали відомими апостолами, що зміни-
ли весь світ. Але тут є одна умова — спочатку треба 
стати учнями Спасителя Христа.

Тетяна Гаврилюк

Н а території України зареєстро-
вано понад 3000 видів шкідни-
ків, з яких 680 завдають значних 

збитків: 480 видів є ворогами сільсько-
господарських культур і 200 видів — лісо-
вих насаджень. 

Наведемо деякі приклади. Всім відомий 
колорадський жук. Він ні від кого не хова-
ється. Однак, якщо вчасно не обробити кар-
топляне бадилля, то врожаю можна взагалі 
не чекати. Вони можуть знищити його не на 
25 чи 50, а на всі 100%. 

Скільки клопоту завдає садівникам ма-
ленька тля або попелиця! У світі її відомо 
більш 4000 видів. Понад 500 є особливо 
небезпечними для сільськогосподарських 
та садових рослин. Разом з іншими шкідни-
ками та хворобами вона завдає смертельні 
удари садам та довгоочікуваним плодам. 
І для того, щоб виростити якісну садовину 
для продажу, фермерам доводиться обро-

бляти їх від 5 до 15 разів за сезон. А якщо 
вчасно цього не зробити, то плоди будуть 
непридатними для продажу або взагалі 
знищеними. 

А ось інший приклад. Хрущ травневий. 
Не всі знають, наскільки злісна личинка, 
поки вона знаходиться в землі. Впродовж 
свого циклу розвитку в дорослого жука, а 
це 4-5 років, здатна сильно пошкодити ко-
рені молодих дерев, малини та полуниці. 
Де завівся в землі хрущ, там велика біда. 
Проблема ще й у тому, що знищити його 
вкрай важко.

Якщо личинка травневого хруща віднос-
но велика, то нематоду, маленького кругло-
го черв’яка, що живе в землі на коріннях 
рослин, без лупи чи мікроскопа побачити 
неможливо. Адже розміри приблизно 0,3-
1,0 мм. Вони легко розселяються за допомо-
гою вітру, переносяться знаряддями праці, 
транспортом, посадковим матеріалом, а 

також насінням і рослинними залишками. 
Нематода добре відома аграріям, які займа-
ються цукровими буряками і картоплею. Це 
підступні шкідники, з якими складно боро-
тися. Де їх чисельність перевищує критичні 
показники, там на полях утворюються цілі 
«згарища» знищених рослин. Урожай, у ви-
падку ураження нематодами, знижується в 
середньому на 6-25 %, а в окремих випад-
ках збитки сягають 70-90%. Зокрема, втрати 
озимої пшениці можуть становити 15-17% 

врожаю, 10-20% — ріпаку, 15-25% — коре-
неплодів цукрових буряків, 15-55% — вро-
жаю картоплі, до 70% — квіткових рослин (і 
навіть повну загибель їхньої розсади).

Тож маємо дуже цікаву ситуацію. Одні 
шкідники завдають шкоди явно, не при-
ховуючись, як колорадські жуки, а інші ро-
блять свою руйнівну працю там, під землею, 
де ніхто їх не бачить.

У Святому Письмі говориться, що грі-
хи людей мають такий самий характер. В 
одних все знаходиться на поверхні, і їхню 
погану поведінку можна відразу помітити. 
А в інших усе приховано, закрито, але там, 
у глибині душі, живе багато зла, лукавства, 
ненависті, лицемірства, заздрощів та тому 
подібного. 

За довгі роки людство навчилося боро-
тися зі шкідниками. Але які засоби є у лю-
дей, щоб боротися зі своїми внутрішніми 
ворогами, що підточують коріння душі та 
не дають спокійно жити? У людства цих за-
собів не існує. Навіть найдосвідченіші пси-
хологи неспроможні до кінця допомогти 
стомленій душі. Тільки Господь Ісус Христос 
очищає душу від «духовних шкідників», які 
підточують її. Лише Він знає нас досконало, 
бачить зсередини і здатний облаштувати 
життя найкращим чином. 

Отож, не вагаймося звернутися до Ньо-
го! Тільки Ісус Христос є істинний Бог та жит-
тя вічне.

Андрій Григоров

Масштаби діяльності шкідників
За дуже скромними оцінками, втрати врожаю до та після його збору 

складають від 25% до 50%. Такі великі збитки наносять посівам, садовим та 
лісовим насадженням шкідники — комахи. Тому, за прогнозами експертів, до 

2050 року попит на харчі зросте на 100% порівняно з 2000 роком.

Запорука доброго врожаю
Бур’яни ростуть і без догляду, а для Бур’яни ростуть і без догляду, а для 

росту доброго насіння необхідно докласти росту доброго насіння необхідно докласти 
чимало зусиль. чимало зусиль. 

Однак результат того вартий.Однак результат того вартий.



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;
Донецька та Луганська обл. — 

+38(050) 855-60-89, Віталій; 
+38(097) 565-62-44, Олег;

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.

2 серпня 2020 року на річці Тиса 
відбулось найбільше святе вод-
не хрещення циган євангель-

ських християн-баптистів. Цього року 
в завіт із Господом вступила рекордна 
кількість — 310 різних за віком людей 
із циганського народу. Це була справді 
видовищна, захоплююча подія. Без хви-
лювання не можна було дивитись спокій-
но, як родичі вітали своїх близьких, що 
охрестились: сотні строкатих букетів кві-
тів злились воєдино та перетворились на 
велике барвисте озеро.

Дійство відбувалось на річці Тиса, 
яка тече між Виноградово і Королево, 
на місці, де вже 45 років, незважаючи 
на всі ідеологічні заборони, кожен рік 
поспіль цигани не лише з Королево, а й 
з інших таборів Закарпаття приймають 
хрещення.

На цій, здавалося б, мертвій духовній 
ниві проростали спочатку одиниці, потім 
десятки, а тепер уже й сотні християн. 
Саме тут, ще у далеких 70-х, відбулось 
перше циганське хрещення. Відтоді воно 
стало їхнім найбільшим святом. Цього дня 
всі залишають свої справи та йдуть, щоб 
розділити радість онуків, дітей та друзів. 
Цікаво, що для багатьох це єдина і остан-
ня можливість зайти у воду природньої 
водойми. Адже купатися в озерах чи річ-
ках серед жінок циганського народу не 
прийнято. 

За словами відповідального пресві-
тера Михайла Бібена: «…духовне пробу-
дження серед циганського народу — не 
заслуга людей, а могутня дія Ісуса Христа, 
бо «Він через муки Своєї душі буде ба-
чити плід, та й насититься» (Іс., 53:11). 
Бог дає покаяння і бажання через хрещен-

ня виконати волю Господню. Це свідчить, 
що люблячий Бог — всесильний. Він не ди-
виться на лиця, а спасає всіх грішників. У 
це свято видно Божий почерк, Божу дію та 
дію Духа Святого». Тому Йому і нині лине 
щира слава від простого, хоча і зневаже-
ного людьми, циганського народу.

Олександр Міхальцов

Свято на річці Тиса
Цигани (роми) — унікальний народ з віковою історією, який 1000 років поневіряється по землі в пошуках кращої долі. Однак 

не втратив своєї ідентичності та зберіг самобутність, культуру і патріархальні цінності. Не секрет, що у свідомості 
більшості людей ставлення до цього народу неоднозначне: одні бояться, інші вважають за злодіїв, злидарів, ворожбитів… 
Всюди їх гонять, ніхто не хоче мати з ними справу. В Україні найбільша циганська громада проживає на Закарпатті та 

налічує близько 50000 людей. Але саме тут, уже 45 років поспіль, цей народ дивує своїм духовним пробудженням.

Б іблія говорить про це таке:
 → «…як справляєш гостину, клич убогих, ка-

лік, кривих та сліпих, і будеш блаженний, бо не ма-
ють вони чим віддати тобі, — віддасться ж тобі за воскре-
сіння праведних!» (Євангеліє від Луки, 14:13-14)

 → «Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим пра-
цювали, але щоб прийняли повну нагороду». (2-е Івана, 1:8)

 → «Не обманюйтеся, — Бог осміяний бути не може. Бо 
що тільки людина посіє, те саме й пожне! Бо хто сіє для влас-
ного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, 
той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуй-
мося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, 
поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним!» 
(До галатів, 6:7-10)

 → «І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Госпо-
деві, а не людям! Знайте, що від Господа приймете в нагороду 
спадщину, бо служите ви Господеві Христові». (До колосян, 
3:23-24)

 → «Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, зба-
гачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця 

не марнотна у Господі!» (1-е до коринтян, 15:58)

Наведені місця Святого Письма свідчать, що тим, хто ро-
бить добро, Бог обіцяє Свої благословення вже в цьому жит-
ті (див. Мт., 10:41-42; Лк., 10:7; Як., 2:8; 1-е кор., 3:8; 1-е Тим., 
5:18; Тит., 3: 8). Що стосується «вічного життя», то воно хоча 
і не заробляється за допомогою добрих справ (див. Рим. 4: 
4-5), усе ж таки, як написав апостол Яків, діла вдосконалю-
ють рятівну віру: «…віра помогла його ділам, і вдосконали-
лась віра із діл» (Як., 2:22).

Крім того, «бажання добра» (Рим., 7:18) вказує на пока-
яння людини, яке вже безпосередньо впливає на питання 
порятунку. Тому Біблія говорить про Бога, «Який віддасть... 
тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави, і честі, і не-
тління, — життя вічне» (Рим., 2: 6-7).

Відтак спасіння людини залежить від бажання і готовності 
робити добро, яким би воно не було за своїми конкретними 
результатами. За це обіцяні нагороди в небі: «І кожен змагун 
від усього стримується; вони ж — щоб тлінний прийняти ві-
нок, але ми — щоб нетлінний» (1-е до коринтян, 9:25).

Що обіцяє Біблія тим, хто сіє добре у своєму житті?


