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

ДВА БЕРЕГИ

Три школи мудрості 
Яких тільки предметів нині у школі 

не викладають, а мудрості чомусь не 
вчать. Недарма ж Мойсей, один із най-
освіченіших мужів древності, в молит-
ві до Бога вигукує: «Навчи нас лічити 
отак наші дні, щоб ми набули серце 
мудре!»

Ст. 2

 Повернення сина
Все відбулося швидко. Хату захоті-

ли купити сусіди для своїх дітей. Сина 
ціна влаштувала. Він одержав гроші, 
зайнявся переоформленням докумен-
тів. Наталка слухняно ставила підписи, 
де їй вказували, та спакувала найнеоб-
хідніші речі.

Ст. 3

Мій вибір між хорошим 
і кращим

Ми тоді стояли по різні береги ріки, 
що зветься «наука». Я, що зайшов по кі-
сточки під час навчання в магістратурі, 
і професор, що понад 30 років життя 
присвятив її глибинам. Ми дивилися з 
різних берегів...

Ст. 4

Межа
Віктор Михайлович мовчки стояв 

серед класу і з сумом вдивлявся в об-
личчя таких дорогих його серцю дітей. 

— Усім на вихід! — раптом пролуна-
ло наче грім серед ясного неба. 

Чого-чого, але такого повороту ні-
хто не сподівався.

Ст. 7

Н а  початку квітня 2020 року, 
саме у розвиток активної 
фази коронавірусної пан-

демії, ввесь світ облетіла зворушлива 
новина про 93-річного дідуся, який 
одужав від хвороби, але мав оплати-
ти рахунок за використання апарату 
ШВЛ. Коли йому назвали суму, то він 
заплакав, і співчутливий лікар, як міг, 
намагався втішити старенького. Однак 
сказане пацієнтом змусило і присут-
ніх плакати.

Ось що він повідав: 
«Я плачу не через 
гроші, які дове-
деться спла-
тити. На 
щастя, я 
в змозі 
це зро-
б и т и . 
А л е 
зараз 
плачу 
т о м у, 
що 93 
р о к и 
б е з к о -
ш т о в н о 
дихав Бо-
жим пові-
трям, та ніколи 
за це не розрахову-
вався, і, на свій сором, 
навіть не дякував Творцеві. 
Тепер-то я добре знаю, скільки за-
боргував Йому!»

Чи не є цей випадок ілюстрацією 
для багатьох?

Кожен, хто приходить у світ, отри-
мує величезний кредит довіри від Тво-
рця. І вже з першого дня народження 
ми користуємося безкоштовно багать-
ма речами, без яких неможливе жит-
тя. Це не лише свіже повітря, а й вода, 

сонячне тепло та світло, атмосфера, 
довкілля, гравітація, імунна система, 
розум та здоров’я.

Якщо це безперечний факт, то логіч-
но запитати: А НА ЩО Ж ТОДІ МИ ТРАТИ-
МО ЖИТТЯ? Забери Господь хоч один із 
цих факторів, і тоді сміливо можна ста-
вити крапку. Проте, це мало хто бере 
до уваги, розраховуючи на безмежну 
т р и - в а -

лість відпущених днів. Однак реаль-
ність щодня турбує свіжими новинами 
і примушує дати собі відповідь: навіщо 
живеш? Що доброго зробив комусь? 
З якими руками постанеш перед Все-
вишнім Суддею? І, як завжди, людство 
ділиться на дві категорії: тих, хто ви-
трачає себе для ЧОГОСЬ, і тих, що від-

дають себе для КОГОСЬ.
Нещодавно, з проміжком у декіль-

ка днів, перетнувся з двома гарними, 
але різними дівчатами. Одна, пере-
ймаючись своєю зовнішністю, штучно 
накачала губи. Та, мабуть, щось пішло 
не так, і тепер немає на що дивитися. 
А інша запитувала поради. Казала, що 
має непогану роботу, достатньо віль-
ного часу, тому хотіла б комусь допо-

магати.
Якось, перебуваючи в 

гостях у США, помітив, 
що скрізь чимало 

безхатьків. Це 
здивувало, і 

я почав ці-
к а в и ти с я 

— чому 
т а к ? 
Невже 
в бла-
го п о -
л у ч -
н і й 
країні 

т а к а 
б е з в и -

хідь? У 
чому при-

чина? Те, що 
дізнався, над-

звичайно вразило: 
значна частина цих 

безпритульних — жертви 
не обставин, а бездумно отрима-

них банківських кредитів. Вони хотіли 
пожити на широку ногу, в своє задово-
лення. Однак кредити потрібно обслу-
говувати та віддавати, інакше незаба-
ром з’явиться поліція і тебе ввічливо 
«попросять» звільнити «тепле» місце.

Побачене мною яскраво проілю-
струвало Біблійну істину-попереджен-
ня тим, хто не дбав про майбутнє і жив 

лише для себе — для них не залишаєть-
ся жодних шансів на щасливу вічність.

Однак наскільки приємніше буде ін-
шим, які почують урочисте запрошення 
Спасителя: «Прийдіть, благословенні 
Мого Отця, посядьте Царство, угото-
ване вам від закладин світу. Бо Я голо-
дував був — і ви нагодували Мене, праг-
нув — і ви напоїли Мене, мандрівником 
Я був — і Мене прийняли ви. Був нагий — 
і Мене зодягли ви, слабував — і Мене ви 
відвідали, у в'язниці Я був — і прийшли 
ви до Мене. Тоді відповідять Йому пра-
ведні й скажуть: «Господи, коли то Тебе 
ми голодного бачили — і нагодували, 
або спрагненого — і напоїли? Коли то 
Тебе мандрівником ми бачили — і при-
йняли, чи нагим — і зодягли? Коли то 
Тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці 
— і до Тебе прийшли?» Цар відповість і 
промовить до них: «Поправді кажу вам: 
що тільки вчинили ви одному з наймен-
ших братів Моїх цих, — те Мені ви вчи-
нили» (Матвія, 25:34-40).

Михайло Бондар

На що ми тратимо життя
Це не просто риторично-філософські роздуми, а питання життя та 

смерті. Тому що існуємо у світі, де безперечно працює причинно-наслідковий 
зв'язок. І обманути його, як це вдається казковим героям, не реально.

ПИТАННЯ ДУШІ
В різнобарвному світі,
Де є хлам і є крам,
Я живу лише миттю,
Що зоветься життям.

Ницість чи благородство
Я вкладаю в цю мить,
Радість, сміх чи юродство,
І чим серце болить...

Та, чим ближче до краю,
Є питання душі:
Я до пекла чи раю
Так бездумно спішив?!

Люди ж бо, вірогідно,
Усвідомлять сповна:
Чи душа моя бідна,
Чи багата вона...

І замислююсь знову
Про відміряний час:
Я оту дану Богом
Мить на що витрачав?

Н. Ферфелуца



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Н аправити «життєву течію» в не-
обхідне русло допомагає наш 
світогляд. У переважній біль-

шості він буває двох типів. Про один із них 
влучно сказав відомий єврейський рабин: 
«Молекули бились, бились, допоки в люди 
не вибились». Зрозуміло, в такому світогля-
ді немає місця Богові з Його прекрасною 
архітектурою творіння. Натомість присут-
ня випадковість, беззмістовність, хаос та 
безнадійність, відсутність глибоко осмисле-
ної мети.

Жити для себе! Саме таке кредо стає ру-
шійною силою для переважної більшості 
апологетів теорії «великого вибуху». Тому 
не дивно, що всі зусилля, весь потенціал, усі 
ресурси вони ставлять на службу собі, зосе-
реджуючись на власному максимальному 
комфорті. Ось тому й ігноруються будь-
які моральні імперативи. Сумління у них 
завжди «чисте» (бо ним не користуються). 
А мета, як дехто стверджує, виправдовує 
засоби. Життя, подароване Богом, повністю 
підпорядковане служінню гіперболізовано-
му «Я».

Хтось досить точно сказав: «Его-
їзм не знає меж, але все, що може 
його обмежити — це егоїзм іншої 
людини». Незважаючи на повну амо-
ральність такої позиції, сучасникові 
«своя сорочка ближче до тіла».

Бажаючих плисти проти течії стає все 
менше. Наскільки виправданим є споді-
вання таких людей на happy end? На мою 

думку, підстав для оптимізму майже немає. 
Спробую пояснити чому.

По-перше, це суперечить Божому за-
думу. В Біблії немає навіть натяку на те, що 
Всевишній, створивши людину, мав на ува-
зі, аби вона мала служити сама собі. На про-
тивагу цьому Христос пропонує зректися 
себе. Апостол Павло в Посланні до римлян, 
14:7, пояснює цю істину такими словами: 
«Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вми-
рає ніхто сам для себе».

Далі — більше, «життя для себе» неми-
нуче призведе до наступних результатів:

— Самотність. Саме така перспектива 
чекає на тих, хто товаришував тільки з со-
бою. Ось як описує це Мати Тереза: «Самот-
ність і відчуття, що ти нікому не потрібний 
— найжахливіша форма злиднів»;

— Спотворена уява про себе. А іншої 
й бути не може, бо таким людям байдуже, 
що думають про них інші. Вони завжди ці-
нують тільки себе. Погодьтесь, це досить 
смішно й окрім співчуття нічого не викли-
кає.

— Безпомічність, безпорадність. 
Друзі, як відомо, пізнаються в біді. Самоза-
коханому в скрутні часи навряд чи хтось 
поспішить на поміч. Я знаю лише одну лю-
дину, яка спромоглася витягнути себе з 
багнюки (відомий літературний персонаж 
— барон Мюнхгаузен).

А ще врахуйте реальну загрозу нарци-
сизму, доволі серйозного психічного захво-
рювання. Буде доречно перерахувати його 

симптоми:
— Я найкращий;
— Всім подобаюся;
— Терпіть мене;
— Я не визнаю жодних правил;
— Не буду просити пробачення;
— Нікому не дозволено мене крити-

кувати;
— Все має бути по-моєму;
— Завжди будьте мені вдячні.
Вважаю, для тверезої людини до-

статньо аргументів, аби усвідоми-
ти просту істину: жити для себе —
це безумство. І зрозуміло, що таке 
життя щасливим не назвеш.

Очевидно, що питання, «куди спряму-
вати життєві сили», залишається відкритим. 
Яка мета є достойною? Щоб відповісти на 
це запитання, варто звернутись до світо-
глядних категорій.

Існують люди, які вірять, що наш Всесвіт 
з’явився не завдяки «великому вибуху» і ми 
не випадкові перехожі в нім. Вони переко-
нані, що світ створений з великою любов’ю 
Богом, а вони є носіями Його образу і подо-
би. До речі, ці люди мають цікаву навичку 
перевіряти правильність мислення Сло-
вом Божим, тобто Біблією.

Признаюсь: я так само вважаю, що Свя-
те Письмо є найбільш авторитетним у всіх, 
без виключення, аспектах життя. Тому є до-
речним і правильним звернення до нього 
як до джерела пізнання мудрості та істини. 
Ось як говорить про це автор 118-го псал-

ма: «Вхід у слова Твої світло дає, недосвідче-
них мудрими робить».

Пропоную розібратися, в який спосіб 
Бог може зробити людину щасливою. В 
Книзі Буття (саме таку має назву перша 
книга Біблії) ми знаходимо Адама — поки 
що єдиного представника роду люд-
ського. Його оточує ідеальна природа, 
величний тваринний світ, абсолютно ком-
фортний клімат, жодного відчуття страху, 
відсутність загрози. І головне, Богом ство-
рений світ — цілком підпорядкований 
йому. Про що ще мріяти? Відкривається 
можливість на повну пожити для себе. 
Втім, реальність була іншою. «Не добре, 
щоб бути чоловіку самотнім», — так Бог 
висловив те, що Адам відчував кожною 
своєю клітиною.

У чому ж справа? Поруч з Адамом не 
виявилось нікого, хто б бодай трохи був 
схожий на нього і зміг би почути, зрозумі-
ти та достойно оцінити. Тому не дивно, що, 
коли Адам побачив, кого створив Всеви-
шній із його ребра, пережив неймовірне 
емоційне піднесення і вибухнув поезією. 
Нарешті з’явилася та достойна, яка заслу-
говує на турботу й піклування. І, що дуже 
важливо, Адаму тепер є кого любити.

Чого ж вчить історія створення пер-
ших людей? Очевидно, вона робить зро-
зумілим наступне — Божа воля є в тому, 
щоб ми любов’ю служили один одному. 
Тобто, життя спрямовували не на службу 
собі, а на користь ближньому. Ісус Хри-
стос усі заповіді Закону Мойсея вмістив в 
одній: «Люби Господа Бога свого всім своїм 
серцем і всією душею, і всією своєю силою, 
і всім своїм розумом, і ближнього свого, як 
самого себе».

(Початок, закінчення на ст. 3)

Жити для себе чи для ближнього
Усі, кому пощастило народитися, отримали унікальний ресурс — життя. І це найцінніший подарунок Бога 

людям. А від того, як його використають і на що витратять, залежить, чи буде воно щасливим, чи ні.

Я ких тільки предметів нині у 
школі не викладають, а му-
дрості чомусь не вчать. Не-

дарма ж Мойсей, один із найосвіченіших 
мужів древності, в молитві до Бога вигу-
кує: «Навчи нас лічити отак наші дні, 
щоб ми набули серце мудре!» 

Школа перша: досвід.
В народі кажуть — життя навчить. І це 

правда: те, що пережите, закарбовується 
в пам’яті назавжди. Тому ми з дитинства 
поспішаємо усе спробувати на смак, а 
в юності хочемо перепробувати усе не 
тільки дозволене, а й заборонене (рап-
том дорослі від нас приховують щось 
приємне). І тільки-но набули деякий дос-
від, а вже й жити ніколи. Думаємо: «Хоч 
онуків навчу!» Та де там — вони кажуть: 
«Самі розберемося!» 

Щоб змалювати школу досвіду, Мой-
сей пропонує нам два образи: могутні 
гори, на фоні яких Бог, і людина — в об-
разі трави. Гори завжди символізували 
вічність, незмінність. (Це зараз вчені ка-
жуть: ось та гора меншає, а та росте. Але 
ж це тільки завдяки приладам видно, а 
так, минають покоління за поколінням, 
а вони на місці.) Зовсім інакше травин-
ка: вчора проросла, сьогодні розцвіла, 
а взавтра розлетілась «парашутиками» 
кульбаби. Так, школа життя — добра шко-
ла, тільки, на жаль, тривалість її ближча 
до тривалості цвіту трав, аніж древніх гір.

 
Школа друга: Божі суди.

У будь-якому, навіть найкращому, 
суспільстві існує система примусу до 
порядку. Чомусь система штрафів і по-
карань працює набагато ефективніше за 
найзрозуміліші пояснення. Буває, хтось 
заперечить: дивись, ось там ніхто не слід-
кує, а вони самі дотримуються порядку. 
Але, якщо дослідите, то зрозумієте, що 
це результат давнього примусу.

 Сотні років єврейський народ не слу-
хався пророків, які закликали до служін-
ня Живому Богові, а не язичницьким ідо-

лам. Ханаанські культи Молоха, Астарти, 
Ваала практикували масові жертвопри-
ношення дітей, аморальні обряди. Народ 
ніяк не піддавався перевихованню. Тоді 
їхня країна була віддана вавилонсько-
му цареві Навуходоносору на жахливе 
спустошення та руйнування. І весь на-
род пішов у полон. Про це недвозначно 
попереджували пророки, тому ніхто не 
сумнівався, що це кара Господня. Коли 
ж через сімдесят років євреї поверну-
лись у рідну землю, вони більше ніколи 
не звертались до своїх старих мерзенних 
ідольських практик. Але яка ціна запла-
чена за цю мудрість — десятки тисяч 
убитих, сотні тисяч змарнованих доль. 

Біблія каже: «...коли на землі Твої 

суди, то мешканці світу навчають-
ся правди!» Так, Божі кари — це сильна 
школа мудрості.

Один чоловік в юності, відкинувши 
батьківські настанови і християнську 
мораль, почав жити «як усі». Одружився, 
народилися діти, проте невдовзі сім’я 
розпалась, призвичаївся до спиртного, 
життя пішло нанівець. Батьківські пора-
ди дратували, і хоч серце усвідомлювало 
їхню правоту, спиртне руйнувало волю, 
і добрі наміри не могли втримати від 
сповзання в колію грішних звичок. Аж 
раптом десь під полудень віку сталася 
біда, — діагностували злоякісну пухлину. 
Він навіть не сумнівався — зупиняє Бог. 
Тому й розкаявся перед Ним за марно 

прожите життя. І ось у лікарні його відві-
дав товариш зі схожою біографією. Зав’я-
залась дружня розмова:

— Ти щасливий, бо через хворобу 
зміг покаятися.

Той відповідає:
— Так, але хотілося б, щоб Бог зцілив, 

може б, Йому ще чим послужив. 
Товариш відповідає:
— Чи думаєш, що кажеш? Як тільки 

зцілишся, то одразу почнеш знову пити. 
Дякуй Богові, бо тільки через хворобу ти 
й спасешся. 

Отака-то школа мудрості через Божі 
суди, тому й Мойсей благає Бога: «Бо від 
гніву Твого ми гинемо.. Дні літ наших — у 
них сімдесят літ, а при силах — вісімде-
сят літ… все швидко минає, і ми відлі-
таємо…»

Школа третя: Боже 
милосердя.

Ми погодилися, що людина здатна де-
чому навчитися через важку хворобу або 
коли рушиться усе життя. А от при до-
статку, піднімаючись з ліжка повний сили 
і енергії, хто здатний сказати: «Боже! Це 
все від Тебе і належить Тобі, насити мене 
Своїм милосердям, і я буду співати Тобі!»

Школа світського досвіду навчає ро-
бити усе, що лише надумаєш, а там, як 
вже вдасться, наступного разу спробуєш 
інакше. А Бог Своїм милосердям пропо-
нує кращу науку: «Вивчай Мої заповіді, 
Мої діла, Мою велич, — про них розпові-
дає Біблія. Нічого не слід робити навман-
ня, для всього є відповідні рекомендації, 
поради. Роби за ними, і твої вчинки ста-
нуть мудрими».

А ще: той, хто прислухається до Бо-
жих настанов, буде успішним не тільки 
тому, що вони мудрі та перевірені віками, 
а тому, що Бог особисто зацікавлений у 
дієвості Його заповідей і незримо допо-
магає кожному, хто береться їх виконува-
ти. Він обіцяв: «Я пильную Свого слова, 
щоб справдилось воно» (Єремії 1: 12).

Вадим Яцюк

Звісно, що далеко не кожен мріє стати мудрецем-філософом, але зви-
чайної життєвої мудрості набути хотів би кожен. Адже щодня потріб-
но приймати якісь рішення: сказати — не сказати, зробити — не зроби-
ти, піти — не піти. Завжди не вистачає розуму для правильних учинків.

Три школи мудрості
Роздуми над 89-им псалмом.



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

В ізьмімо лише один аспект величезної систе-
ми наших цінностей і антипатій. Так якось усе 
повернулося, що сьогодні дороговказною 

зіркою у житті здебільшого стали зовсім не ті речі, які 
колись вели: прапор та мета покоління, що спонукали 
людей на досягнення, пожертви та подвиги. Однак по-
гляньмо з іншого боку.

Два поняття — честь і обов’язок — стали застаріли-
ми. А вони, між іншим, були найголовнішою рушійною 
силою всякої мислячої душі. Коли людина приходила у 
світ і усвідомлювала себе у ньому, то у неї одразу поста-
вало природне запитання: для чого я тут? І коли прожи-
ву життя — яким буде його підсумок? Який складу звіт? 
Нерідко це було нечітке розуміння істини і віри у Творця 
та Життєдавця... Але у підсвідомості питання підзвітності 
все одно стояло.

І цьому не завадив ані дарвінізм та похідний від нього 
всеохоплюючий матеріалізм, ані решта -ізмів, — тих філосо-
фій, що нині володіють розумом людей, готових на великі 
втрати, старання і титанічні зусилля заради досягнення 
трьох провідних зірок — комфорту, розваг, задоволень. 
Звісно, в основі такого світосприйняття лежить ота стара 
безбожна думка, що кожен з нас — лише тіло.

Шкода, що ігнорується важливе поняття про те, що жит-
тя здебільшого визначається аж ніяк не тілом, а внутрішні-
стю людини. Душею або серцем — як її називає Біблія.

Ось тому, коли говоримо про сучасну цивілізацію та ко-
ристуємось усіма її благами, повинні хоча б для себе усві-
домити, що є рушійною силою мого існування? Що вабить, 
тягне та піднімає мене ранками?

Коли, на хвилю зупинившись, починаєш глибше мірку-

вати про ці речі — життя перевертається. Починаєш ста-
вити перед собою досить адекватні і непрості запитання: 
а яке моє життєве покликання? Працювати, їсти, розмно-
жуватися?.. Чи, може, щось вище? Саме тоді й починаєш з 
точки зору підзвітності зовсім по-іншому оцінювати вчинки, 
плани, бажання, мрії...

Так-так, на початку це не комфортно... Авжеж. Якщо 
раніше ти сам був мірилом свого часу, його ефективності, 
цінностей і взагалі усього, що є добрим чи злим у житті, то 
тепер повстають такі архаїчні (на думку декого) поняття як 
честь, шляхетність, обов’язок і борг. Справді пафосно. Але 
істина взагалі штука пафосна і досить велична. І не тому, що 
вона така. Просто ми продовжуємо дрібніти, стали духов-
ними карликами. З мілкою, порожньою філософією, бачен-
нями і мріями, які вже давно опустились на самісіньке дно...

Саме тому цими міркуваннями хочу закликати до 
конкретного, чесного і чіткого самоусвідомлення: на 
що я витрачаю життя, яке непомітно спливає миттями, 
секундами, хвилинами? Що мене вабить на обрії: задо-
волення та розваги, які тимчасові і переважно порожні, 
чи прекрасний і радісний звіт та усвідомлення життя, яке 
мине недаремно?

Олекса Бурчак

Стара безбожна думка, що кожен із нас — лише тіло
Людство і ми з вами, як його частина, досить швидко рухається цивілізаційною прямою. Настав такий час, коли 

новітні технології визначають все наше життя і потужно впливають на світогляди, які історично склалися.
Цивілізація світоглядів. Так... кожен суттєво змінюється. Особливо — внутрішньо.

Н а околиці невеликого міста, за-
будованого багатоповерхівка-
ми, збереглися окремі приватні 

будівлі. Там теж вирувало життя: підростали 
діти, онуки. Молоде покоління оновлювало 
старі хатини, добудовувало на сучасний ма-
нер. Ремонтувались паркани, впорядкову-
вались подвір’я.

Але один будинок виді-
лявся своєю занедбаністю. В 
ньому мешкала самотня, літ-
ня, лагідна та спокійна жінка. 
Її любили сусіди і називали просто — На-
талка. Запрошували до себе, цікавились її 
потребами, підтримували. Всі знали, що в 
Наталки є син, на якого вона багато років 
чекає. 

Виростила його сама, без чоловіка. 
Вклала в нього всю свою материнську лю-
бов. Багато працювала, дбала, аби не гір-
ше від інших одягався, задовольняла його 
потреби. Школу закінчив посередньо і 
далі вчитися не захотів. Згодом призвали в 
армію. Відслуживши, повернувся додому. 
Мати сподівалася, що син влаштується на 
роботу, одружиться і вони будуть жити, як 
усі люди. Та він не поспішав. Адже вважав, 
що після армії треба відпочити.

Мамині фінанси швидко закінчилися, 
і син змушений був дбати про заробітки. 
Спробував знайти роботу в місті, та скрізь, 
на його думку, мало платили, а робота була 
важка.

Одного разу заявив: «Поїду я в багатші 
краї, де можна легко заробляти великі гро-
ші. Тут працювати не буду».

Ніякі вмовляння на нього не діяли, і мати 
провела сина в дорогу. Просила не забува-
ти, присилати вісточки про себе, повертати-
ся додому.

Зрідка повідомляв, що в нього все до-
бре.

Більше десяти років Наталка жила наді-
єю на його повернення. 

Однієї весни дуже гарно зацвіли сади: 
«Буде хороший врожай фруктів, — думала 
Наталка, — якби ж то приїхав синок пола-
сувати улюбленими грушками». 

І бажання матері, нарешті, здійснило-
ся. Одного прекрасного осіннього дня він 
переступив поріг рідного дому. Радощам 
Наталки не було меж. З сяючим обличчям 
сповіщала сусідам: «Приїхав синок! Змуж-
нів. Став таким поважним. Подарунки при-
віз. Грушками ласує. Хоче мене до себе за-
брати».

Сусіди раділи за Наталку: нарешті до-
чекалася жінка синочка. Розпитували, де 

він мешкає, з ким та в яких умовах? Натал-
ка розповідала все, що дізналася: живе з 
сім’єю; все у нього добре.

Син був небагатослівним, тому відомо-
сті виявилися скупими. Коли перші емоції 
вщухли, люди радили Наталці спочатку по-
гостювати у нього, познайомитися з сім’єю, 
а потім прийняти рішення про переїзд. 

Та й сама Наталка відчувала, що так 
буде краще. Проте син не хотів навіть чути 
про будь-яке зволікання. Він дуже зайнята 
людина, хтозна коли зможе приїхати вдру-
ге. 

— Продавай дім, складай речі і поїхали. 
Досить тобі бути самій, — переконував ма-

тір. І Наталка погодилася.
Все відбулося швидко. Хату захотіли 

купили сусіди для своїх дітей. Сина ціна 
влаштувала. Він одержав гроші, зайнявся 
переоформленням документів. Наталка 
слухняно ставила підписи, де їй вказували, 
та спакувала найнеобхідніші речі. Все інше 
майно роздали. Тепло попрощалися з сусі-
дами і вирушили в дорогу.

Потяг швидко рухався з півдня на захід 
України. Дорога неблизька. Ось уже і звич-
ні краєвиди за вікном почали змінюватися. 
Залишати рідні місця було важко. Її огор-
нуло легким смутком. Аби його розвіяти, 
поговорила з сином, та він більше мовчав 
і часто виходив покурити. 

— Напевно, теж хвилюється, адже на 
ньому тепер додаткова відповідальність, 
— думала Наталка.

На ніч усі пасажири повкладалися 
спати. У вагоні затихло, тільки ритмічно 
стукотіли колеса. Та Наталці не спалось. 
Тривожні думки стискали серце. Заспоко-

ювала себе тим, що буде біля сина. Далеко 
за північ заснула, а вдосвіта провідниця її 
розбудила і повідомила, що незабаром ви-
ходити. Сина не було.

— А де мій син? — запитала у провід-
ниці.

— Та він давно вийшов, — почула у від-
повідь.

Провідниця співчутливо 
допомогла Наталці вийти на 
невеликій станції. Тут вона 
вирішила чекати сина. Адже 

він знає, де вона, і приїде за нею. На щастя, 
в гаманці була пенсія за останній місяць. 

Коли пішла третя доба, працівники 
станції вмовили її повернутися назад. Жін-
ка за ці дні дуже змарніла. Стало зрозуміло, 
що з сином щось трапилося. Про себе не 
думала. Поїде до рідного краю і там його 
чекатиме. А він обов’язково повернеться, 
як тільки з ним буде все добре.

Сусіди зустріли Наталку з подивом, а 
коли дізналися про останні події, щиро 
співчували, приймали у свої домівки.

Рік Наталка мешкала то в одних, то в 
інших людей, сподіваючись на повернен-
ня сина. Врешті зрозуміла — він за нею не 
приїде. Тепер вона у цьому світі залишила-
ся одна. Життя втратило сенс…

Деякий час Наталки ніде не було вид-
но. Сусіди занепокоїлися, почали роз-
питувати, розшукувати, та ніхто не знав, 
куди вона зникла. Сподівалися, що ось-
ось з’явиться. Та невдовзі, неподалік від 
житлового масиву, мисливці знайшли її, 
сидячу на купині болота, мертву. Зібрали-
ся сусіди, поховали Наталку.

Через два роки після її смерті син таки 
повернувся. Його важко було впізнати: 
зарослий, виснажений, в брудному одязі. 

— Чи не знаєте, де моя мама? — запи-
тував сусідів.

Вони розповіли йому про кінець жит-
тя і показали місце її вічного притулку. Він 
впав на могилу і гірко заплакав… Більше 
не з’являвся.

Та одного зимового ранку нові меш-
канці Наталчиного будинку побачили 
його сидячим під грушкою. Легка памо-
розь виблискувала на одязі. Чоловік був 
мертвий. Знову зібралися сусіди, та й 
поховали запізно повернутого сина біля 
його матері.

Чи хочеш, щоб тобі було добре та дов-
гими були твої роки на землі? «Шануй сво-
го батька та матір», — радить Святе Пись-
мо (Послання до ефесян, 6:2-3).

Катерина Колошва

Повернення сина

(Закінчення, початок на ст. 2)
Відкриваючи сторінки Нового За-

віту, знаходимо підтвердження цієї 
думки в розрізі функціонування Цер-
кви.

Отже, як у тілі всі члени його 
пов'язані між собою і підтриму-
ють один одного, так само і ми, 
наділені Богом різними дара-
ми, все спрямовуємо на користь 
ближніх. Це і є квінтесенцією ща-
сливого життя.

На перший погляд, здається, що, 
присвячуючись іншим, ми щось втра-
чаємо. Особливо коли немає слів по-
дяки за старання (а їх так хочеться 
чути). Часом взагалі у відповідь на 
наше добро віддають злом. Що ж, ці 
прикрі речі здатні засмутити, але не 
в змозі зупинити прагнення виконати 
волю Божу. Бо ми не від людей чека-
ємо ласки, а озираємось на Всевиш-
нього нагороду.

Також підкріпляє усвідомлення 
того, що все, зроблене ближнім, Бог 
сприймає на Свій рахунок. Ось слова 
Ісуса Христа: «”Бо Я голодував був — 
і ви нагодували Мене, прагнув — і ви 
напоїли Мене, мандрівником Я був — і 
Мене прийняли ви...” Тоді відповідять 
Йому праведні й скажуть: ”Господи, 
коли то Тебе ми голодного бачили — і 
нагодували, або спрагненого — і на-
поїли?..” Цар відповість і промовить 
до них: ”Поправді кажу вам: що тільки 
вчинили ви одному з найменших бра-
тів Моїх цих, — те Мені ви вчинили”».

І нарешті хочу нагадати один сто-
відсотково діючий принцип: «Що лю-
дина посіє, те й пожне». Якщо ти не 
сіяв — годі сподіватись на врожай. 
Якщо нічого не робив для ближніх, 
дарма очікувати, що хтось подбає 
про тебе. Не потрібно тоді нарікати 
на долю та черствість людську. Не 
варто шукати винних. Ймовірно, це 
настали жнива — жнива твого життя.

Беззаперечним є те, що всі ми 
зробимо свій власний вибір віднос-
но життя: на що його витратити. Так 
само очевидно, що спроба буде тільки 
одна. Почати все знову не вийде. Тому 
і ціна помилки дуже висока. Вона здат-
на зробити тебе нещасним. Натомість 
правильний вибір принесе з собою не 
міфічне, а справжнє щастя.

Андрій Малиновський
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В ідтоді, як почав працювати лі-
карем-інфекціоністом в одному 
з районів на Полтавщині, мину-

ло трохи більше року. Був перший набутий 
досвід, успіхи, переживання.

Та одного дня мій звичний режим робо-
ти порушив телефонний дзвінок завідувач-
ки профільної кафедри alma mater. Якесь 
тривожно-приємне відчуття завжди супро-
воджувало такі нечасті телефонні розмови.

— Женя, для тебе є дуже цікава пропо-
зиція... Ти подумай... Є можливість пройти 
навчання за кордоном із присвоєнням вче-
ного ступеня... Диплом міжнародного ви-
знання... Це все абсолютно безкоштовно... 
Ще й стипендія передбачається... Не поспі-
шай відмовлятися...

Домовилися про зустріч. 
І тут у моїй голові щось зворухнулося. 

Отримати міжнародне вчене звання для 

25-річного молодого фахівця, який майже 
8 років провів у «храмі науки», бачив гідне 
ставлення до вчених — це дійсно надзви-
чайно цікава пропозиція. Перспектива і по-
дорожувати світом, і отримати багато нових 
знайомств, доступ до справжніх передових 
наукових досліджень, можливість отримати 
визнання на Батьківщині та й у міжнарод-
ній спільноті, реальний шанс подальшого 
працевлаштування експертом чи консуль-
тантом у якійсь міжнародній організації 
або компанії. Це не просто кар’єрний ріст, 
а цілий трамплін, в польоті з якого відкри-
вається безліч можливостей та перспектив. 
І причому безоплатно, тобто за кошти яки-
хось міжнародних грантів...

З іншого боку — це мінімум ще 3 роки 
занять наукою у чужій країні, де ти інозе-
мець. А як буде відбуватися моє духовне 
зростання без рідної церкви, молоді? Чи є 
там віруючі, з якими можна підтримувати 
спілкування (адже мова йшла про Сінга-
пур)? Коли зможу підійти до питання ство-
рення сім’ї? Тут начебто все потроху почало 
влаштовуватися з роботою, і знову потрібно 
починати з нових рейок? А коли ж тоді жити?

Пройшло декілька неспокійних днів і 
ночей, я молився і зважував на умовних те-
резах безкінечні «за» і «проти». Настав час 
для зустрічі. Дещо невпевнено відкривав 
такі звичні двері кабінету професора.

— А, це ти? Заходь, заходь! — залунав 

підбадьорливо голос. — То що, подумав?
— Знаєте, подумав... Я не готовий усе 

життя присвятити науці... Тим більше за 
кордоном. Бо якщо займатися, то треба 
по-справжньому... Я хочу мати сім'ю...

На деякий час у повітрі зависла тиша. 
Мені здалося, що пройшли хвилини, хоча 
це було не так. А потім я почув фразу, яку 
пам’ятаю до цього часу: 

— Знаєш, мабуть ти маєш рацію... Потім 
озираєшся назад і думаєш: «А кому це все 
потрібно було?» Крім сім'ї, ти нікому не бу-
деш потрібен...

Ми тоді стояли по різні береги ріки, що 
зветься «наука». Я, що зайшов по кісточки 
під час навчання в магістратурі, і професор, 
що понад 30 років життя присвятив її гли-
бинам. Ми дивилися з різних берегів, але 
погляди багато в чому співпадали. З полег-
шенням я повернувся до праці в не дуже 
сучасному і не перспективному відділенні 
районної лікарні.

З того часу минуло близько десяти ро-
ків. Господь послав мені те, чого бажав: ко-
хану дружину, з якою виховуємо чотирьох 
жвавеньких діточок. Працюю за фахом у 
профільній обласній лікарні. А головне — 
не втратив живої віри в Бога, служу Йому в 
помісній церкві. А ще у мене є багато мож-
ливостей свідчити людям про Господню лю-
бов і милість.

Євген Аглічев

Л юбу Ричко, вчительку з полтавського села Ма-
йорщина, іноді порівнюють із всесвітньовідо-
мою американською християнкою Джоні, яка в 

юності зламала хребет, невдало стрибнувши у воду.
Та хоч травми в обох ніби й схожі, але Любине життя 

змалку складалось набагато драматичніше. Адже Джоні 
зростала в благополучній і заможній сім’ї, оточена любов’ю 
батьків і друзів, а в Люби, як і в її матері, дитинство було си-
рітське — голодне, нещасне.

Батько покинув сім’ю напризволяще, а мати, — бідна, 
безхатня, неспроможна прогодувати трьох малих дітей,— 
змушена була віддати двох менших, Любу й Надійку, у дитя-
чий притулок.

Минають роки. Дівчинка виростає, стає педагогом і по-
чинає навчати й виховувати таких же знедолених дітей у 
тому ж інтернаті, де колись працювала її мама. Сімейне жит-
тя з чоловіком-п’яницею не склалося.

У цьому ж інтернаті Люба знайомиться з хри-
стиянами, які на час літніх канікул облаштову-
ють тут дитячий табір. Вони дуже дивують її: не 
пиячать, не курять, не брешуть, не хитрують і не 
сваряться. Працюють чесно самі й чесно розра-
ховуються з іншими. Люблять співати, причому 
без обов’язкових ста грамів «для натхнення».

Люба прискіпливо приглядається до них, 
обстрілює каверзними й провокаційними запи-
таннями, намагаючись дізнатися, чи не прики-
даються, чи не лицемірять… І, зрештою, пере-
конується: таки ні, вони — справжні! А ще їй як 
педагогу подобається, що люблять дітей і пра-
цюють із ними цікаво, захоплююче…

Втім, це, може, й залишилося б тільки приєм-
ним спогадом, якби не трагічна подія…

Якось вона зі своїм сином Сергійком стояла 
край дороги й розмовляла зі співробітницею, 
коли несподівано сталася ДТП. Одна з машин 
наїхала на Любу — вона отримала потужний удар у спину 
і впала на асфальт…

Місцеві лікарі ставлять неправильний діагноз і «заліко-
вують» так, що вона вже майже не може пересуватись і весь 
час страждає від гострого болю.

А тут ще й директор інтернату, один із винуватців ДТП, 
оббрехав й налаштував проти неї колег. Її обзивають симу-
лянткою, не платять за лікування, одвертаються від неї…

Доведена до відчаю молода мама вирішує покінчити 
життя самогубством. Її ледь устигають урятувати медсестра 
і сусіди.

— А про дітей ти подумала? На кого ж би ти їх покинула? 
— докоряють люди...

Змучена тілом і душею, вже вночі, після серйозних роз-
думів, ставши навколішки біля ліжок дітей, вона, плачучи, 
кається перед Господом і запрошує Його в своє серце. І Бог 

поспішив на допомогу! Знайомі християни, дізнавшись про 
Любине нещастя й недолуге лікування, допомогли потра-
пити в інститут нейрохірургії й весь час підтримували про-
тягом довготривалого і, звичайно ж, недешевого лікування.

За кілька років Люба перенесла вісімнадцять складних 
і не завжди вдалих операцій, весь час покладаючись на Го-
спода, Який підтримував і давав полегшення в найтяжчих 
випробуваннях. І, перемагаючи біль, свідчила про Христа 
лікарям, медсестрам, хворим, своїм односельцям, колегам 
і учням. А ще — писала натхненні вірші. 

…Коли я прийшла до Люби в палату допомогти після 
чергової операції, то побачила на ній якийсь чудернацький 
«скафандр» з антенами. Голову стискав чорний залізний 
обруч, прикріплений до чотирьох масивних металевих 
стрижнів. Помітивши, що я розглядаю арматуру, Люба по-
яснює:

— Це мені поставили ХАЛО-апарат для стабілізації 
хребта. Я не можу повертати голову, бо він закріплений 
у черепі гвинтами… Просвердлили чотири дірки і вкру-
тили гвинти. Треба в цьому «скафандрі» пробути два з 
половиною місяці, — усміхається вона і згадує: — хірург 
обколов місця для шурупів новокаїном і почав сверд-
лити голову. Я намагалася терпіти, молилася: «Господи! 
Допоможи… не можу… ось-ось знепритомнію…» Од-
нак першою знепритомніла медсестра, що стояла по-
руч. Отямилась у палаті. Біль нестерпний, голову наче 
розриває на частини… І тут в моїй уяві постав Спаситель 
на хресті, у терновім вінку, і я почула голос: «У тебе лише 
чотири рани, а, глянь, скільки їх у Мене!» І я зрозуміла: 
«Який же біль Тобі, Господи, довелося витерпіти! І заради 
мене теж… Дякую Тобі!» Хвиля тепла і благодаті розлила-
ся по всьому тілу, і біль відступив. Стурбована медсестра 

спитала:
— Вам боляче? Може, укол зробити?
— Ні, слава Богові, не треба! Зараз мені добре…
У тому ж «скафандрі» Люба повернулась у своє село. 

У ньому, ледь пересуваючись, свідчила про Христа і Його 
страждання своїм односельцям на євангелізаційному зі-
бранні біля клубу. Дивлячись на неї, люди плакали, але 
Люба звернулася до них із такими словами:

— Я бачу на ваших очах сльози. Якщо це сльози жалю 
до мене, то не потрібно плакати. Я щаслива! Бо отримала 
від Бога те, що світ не може дати. Коли тіло болить, цей 
біль можна втамувати різними ліками, а від душевного 
болю куди сховатись? Ви хоч і маєте руки й ноги, може-
те працювати, але душа ваша плаче. І для неї цілитель є 
лише один — наш Спаситель... Подумайте про своє жит-
тя. Сьогодні ви тут не випадково. Господь стукає, тож від-

чиніть Йому двері! Мені довелося перенести 
багато операцій, зазнати страждань і болю, 
але Бог завжди зі мною. Якщо хтось хоче пі-
знати Слово Боже та шлях до Бога — приходь-
те, мої двері для вас відчинені...

Наступні два тижні двері її домівки майже 
не зачинялися. Одні просили дати Євангеліє 
почитати, інші хотіли поговорити про Бога й 
послухати псалми, отримати християнські ка-
лендарі або листівки...

Коли нестерпний біль не відпускав кілька 
днів і Люба зібрала всіх своїх родичів, щоб 
попрощатися з ними, вона й тоді закликала їх 
навернутися до Господа.

Відтоді минуло вже майже 20 років. У селі 
утворилася невелика церква. До Люби часто 
звертаються зі своїми проблемами, просять 
помолитися. Увірували й прийняли хрещення 
діти, сестра Надія і зять, покаялися і наблизи-
лись до Господа інші родичі. А вона сама, хоча 

й ледве пересувається в «ходунках», невтомно щодня 
проводить біблійні уроки по телефону, наставляє, пояс-
нює, підбадьорює охочих вивчати Біблію.

...Вітаю Любу з Різдвом Христовим і згадую:
— Понад 20 років тому, ще після першої операції і 

свого хрещення, ти сказала: «Якби переді мною був вибір 
— мати фізичне здоров’я і жити без Бога чи бути неміч-
ною і з Богом, я обираю друге». Після безлічі операцій і 
стількох страждань ти не змінила своєї думки?

— Ні! Я готова знову повторити ті слова, бо: 
Любов у серці моїм палає
І проганяє геть усякий страх.
Хай біль і труднощі, та завше знаю:
В Тобі я вільна, як у небі птах.
(Вірш Любові Ричко)

Людмила Шамовська

«Своєю любов’ю Ти зцілюєш рани мої…»

Мій вибір Мій вибір 
між хорошим між хорошим 
і кращимі кращим

Сім'я Євгена Аглічева. 2020 рік.Сім'я Євгена Аглічева. 2020 рік.
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—Щ о  тут відбувається? — 
поцікавився водій по-
зашляховика, який не 

полінувався зупинитися. Один з присутніх 
відповів:

— Якщо коротко — скажу просто: віру-
ючі допомагають своїм.

— Так я і подумав: або віруючі будують-
ся, або якийсь генерал.

Про те, з якими труднощами зіткнулися 
сім'ї погорільців і як сприйняли все, що від-
булося, читайте в цьому інтерв'ю.

— Володимире Миколайовичу, роз-
кажіть, як Ви дізналися про 
пожежу?

— Це сталося о 7 годині ве-
чора. Всі поїхали до церкви на 
дитяче різдвяне служіння, дру-
жина пішла до сусідки. Оскіль-
ки встаю на роботу дуже рано 
(близько 4 години ранку), зби-
рався лягати спати. Раптом чую 
наполегливий стукіт у ворота. 
Виходжу.

— У вас горить дах! Ми їхали 
машиною і побачили полум’я на 
горищі. Дзвонити пожежникам?

— Звичайно, дзвоніть! — і 
повідомив свою адресу.

— У таких екстрених ситу-
аціях люди нерідко гублять-
ся, впадають в паніку. Що пер-
ше Ви зробили?

— Відразу помолився, щоб 
Бог втрутився і допоміг, потім 
повідомив по телефону дружи-
ні, щоб негайно поверталася і 
дзвонила синам.

— Тетяно Олександрівно, якою була 
Ваша реакція на таке трагічне повідом-
лення?

— Господь підготував моє серце до цих 
подій. На недільному богослужінні в моє 
серце глибоко врізалася думка: новона-
роджений Христос — хоч і був безпорад-
ним немовлям, але вже тоді до Нього при-
йшли поклонитися знатні люди похилого 
віку. Адже Він — Владика всього!

На момент пожежі я пішла до сусід-
ки-бабусі почитати Біблію. Вона майже не 
бачить. Тільки увійшла — дзвінок: в частині 
будинку Андрія горить дах. Як стояла, так 

на деякий час і завмерла. Насилу додзво-
нилася, щоб викликали дітей (всі на бого-
служінні, ніхто слухавки не бере).

— Як швидко приїхала бригада по-
жежників?

— Майже відразу. Але з того боку, де 
було місце загоряння, будинок був замкне-
ний. Підбіг співробітник МНС:

— У будинку є хтось?
— Ні, ніхто не міг там залишатися.
— Значить, ніхто не згорів?
Тут мене пронизала думка: а якщо там 

онуки?! Від цих переживань втратила свідо-
мість. Коли прийшла до тями, уже приїхали 

сини і підтвердили, що всі живі. Я вигукну-
ла: «Слава Тобі, Господи!» Яка радість, Бог — 
Владика всього, і явив до нас Свою милість.

— Павле, який матеріальний збиток 
понесли Ваші родини?

— Згорів дах і другий поверх. А те, що 
не знищив вогонь, зруйнувала вода по-
жежників. Багато речей першого поверху 
вдалося врятувати. Але що стосується бу-
дівлі, в кінцевому підсумку придатним до 
подальшого існування залишився тільки 
каркас першого поверху.

— Що викликає в Вашому серці най-
більшу подяку Богу?

— Найперше те, що Він зберіг нам жит-
тя. Пригадується місце з Біблії: «Чи не два 
горобці продаються за гріш? А на землю із 
них ні один не впаде без волі Отця вашого. 
А вам і волосся все на голові пораховано. 
Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за ба-
гатьох горобців.» (Від Матвія 10:29-31) Не 
знаю, як миші, але з домашніх тварин ви-
жив навіть хом'ячок!

— Юлю, в Біблії написано, що тим, 
хто любить Бога, ВСЕ діє на добре. Чи 
побачили Ви благо в цій ситуації, і, якщо 
так, то яке?

— На початку я навіть не зрозуміла, що 
це стосується саме нашої сім'ї. 
Потім — жах, паніка, розум від-
мовлявся вміщати реальність.

— А як зараз сприймаєте 
ситуацію?

— Тепер — що не день, то 
нові чудеса. Найбільше благо 
і чудо — це ставлення людей. 
Вже наступного дня приносили 
їжу, одяг, гроші. І я розуміла, що 
цього не заслуговую і ніколи не 
зможу всім відплатити. Ми пе-
реконалися, що не самотні, що у 
нас велика християнська роди-
на. Через ці труднощі дізналися, 
які міцні стосунки пов'язують з 
іншими Божими дітьми. Зазви-
чай, якщо друг не залишив в біді 
— це добре, а в нашому випадку 
друзі навіть з'явилися. Напри-
клад, чоловік з церкви, якого ми 
знали тільки по імені, приходив 
допомагати кожен день!

— Ольго, як Ви постави-
лися до цього несподіваного 

повороту подій в житті?
— У різні періоди по-різному відкри-

вається реальність. Найпершим прийшло 
розуміння того, що Бог все контролював до 
дрібниць. Але найголовніше — я перекона-
лася, наскільки дорогоцінні діти. Коли в той 
вечір заходила в будинок до моїх батьків з 
УСІМА — живими і неушкодженими, я пла-
кала. Це були сльози щастя і вдячності Богу 
за Його милість. Він розрахував все до хви-
лин, щоб зберегти нам життя.

Мій 10-річний син Стас говорив своє-
му дядькові Паші: «Уявляєш, нас Бог про-
сто помилував, що ми тоді були в церкві. І 

знаєш, чому так швидко загасили пожежу? 
Тому що під час служби всі встали і помо-
лилися! (Коли прийшла звістка про пожежу, 
проповідь перервали і церква просила у 
Господа помочі).

— Андрію, як Ви пережили те, що 
сталося?

— Перший час — шоковий стан. Втіша-
ло одне: прийдуть люди і допоможуть. І Бог 
дійсно послав їх:

28 грудня за допомогою багатьох друзів 
завантажили і вивезли 6 або 8 Камазів сміт-
тя;

29 грудня вже було закінчено каркас 
даху нашого великого будинку і набитий 
гідробар'єр;

2 січня — дах готовий. Тепер ведуться 
внутрішні роботи. Це, звичайно, забирає 
набагато більше часу і зусиль. Цікаво, що 
у нас не було бригадира. Люди приходили 
самі. Ми не знали, скільки та хто прийде. 
Наприклад, 31 грудня, незважаючи на пе-
редсвятковий день, нам допомагали 47 
чоловік! Кожен намагався робити те, що міг, 
ніхто без роботи не залишався.

— Як сприйняли оточуючі те, що всі 
працюють безоплатно?

— Звичайно, це викликає подив. Корес-
пондент телеканалу «Україна» кілька разів 
перепитувала: «Всі ці люди і правда допо-
магають безкоштовно?!»

— Що б Ви побажали читачам?
— Бути готовими підставити плече 

тим, хто потребує допомоги. Найчастіше 
люди вважають, що якось все само собою 
владнається і без їхнього втручання. А пра-
вильно зробити навпаки: допомогти, щоб 
потерпілий благословив вас.

Справедливо помічено: не було б труд-
нощів — не було б чудес. Однак ці чудеса — 
не щось безконтрольне і незрозуміле. Це 
— особлива благодать з Божої руки. І для 
кожного з нас є можливість стати не тільки 
спостерігачами, але і учасниками таких чу-
дес. Важливо не залишатися байдужим до 
чужої біди. Час, витрачений на допомогу 
іншим, ніколи не буде втрачено! «...Він (Бог) 
рани завдає і Сам обв'язує їх; Він вражає, і 
Його ж руки лікують» (Іов. 5:18).

Інтерв'ю брала Маргарита Грудина
Якщо у Вас виникнуть запитання до 

учасників подій, телефонуйте за номером 
+380676492462, Андрій.

І смуток і радість тісно переплетені
27 грудня 2020 року, у неділю ввечері, в одному з селищ Харківської області через коротке замикання загорівся дах будинку, в якому проживала родина Жорників: 

в центральній частині — Володимир Миколайович та Тетяна Олександрівна з сином Петром, в одному крилі — їхній син Андрій з дружиною Ольгою та п’ятьма 
дітьми, а в іншому — син Павло з дружиною Юлією і трьома дітьми.

1 9 7 2  рік. Китай. Лю Сяюлін знаходить у сміттєвому 
баку немовля, якого позбулась мати. Для Китаю 
це повсякденна реальність. Та увагу привернула 

не сама подія, а кардинально різний вибір, який зробили 
дві жінки: одна — викинула дитину, друга — підібрала. Хто 
ж була мати покинутого немовляти? Збідніла жінка? Зґвал-

тована? З небажаною вагітністю? Може, страх чи амбіції 
штовхнули її на подібний вчинок? Або… бажання пожити 
для себе… Нам залишаються лише припущення.

Лю відчула, що не може інакше, й забрала дитя додому. 
Хоча коштів ледь вистачало самим, але вони з чоловіком 
вирішили стати прийомними батьками.

Однак на цьому історія не закінчилась. 
Невдовзі жінка знайшла ще одну дитину. А потім ще і 

ще, повільно та впевнено перетворюючись для покинутих 
із звичайного збирача сміття на «янгола охоронця». Всі, 
кого знаходила, отримували друге народження.

Разом із чоловіком намагалися підшукати малюкам 
нові родини. А тих, кого не змогли влаштувати, залиша-
ли собі. Було дуже важко, але сім’я справлялась. Чоловік 
щиро допомагав у цій справі. Та, на жаль, через чотири 
роки помер. 

Скорботна подія не зламала мужню жінку, і вона про-
довжувала рятувати дітлахів, яких підбирала на звалищах. 
Напевно, мало знайдеться людей, які у скрутних обстави-
нах змогли обпертись на таку «відраду». Й, зустрівши Лю на 
вулиці, можливо, багато хто відцурався би від неї. За непри-
вабливою зовнішністю важко розгледіти прекрасну душу, 
що осягла красу жертовного життя.

Лю не розголошувала, чим займається, тому майже ні-
хто не знав, що відбувається в її домі. Бувало, не їла по три 
дні поспіль, але для дітей завжди вистачало. За все життя 
знайшла та вигодувала 30 малюків. Тому, коли чуєш само-
виправдовуючі розмови про те, як сьогодні важко виро-

стити дитину, з’являється пекуче бажання розповісти цю 
чудову історію…

Останнього хлопчика вона підібрала за місяць до того, 
як сама потрапила до шпиталю. В нього було перерізане 
горло, та, хоча вже посинів, ще дихав. Жінка побігла до 
лікарні, де його врятували. Медперсонал повідомив, що 
якби поріз був би хоча б на міліметр глибший, життя б за-
кінчилось смертю.

Через сім місяців на лікарняному ліжку, досягнувши 88 
років, Лю Сяюлін померла від ниркової недостачі, до ос-
таннього подиху турбуючись про своїх дітей. Витративши 
життя на інших, вона не отримала належної відплати. Од-
нак залишилася добра пам’ять і приклад жертовної любо-
ві до ближніх.

Ця історія набула розголосу, тож влада Китаю взяла на 
себе зобов’язання забезпечити усіх житлом та освітою. 

Велике диво для «маленької» та непомітної людини… З 
чиєю допомогою? Зовні непримітних, невідомих, непопу-
лярних… Напевно, ми всі так зможемо! Якщо захочемо…

Кажуть, що «небеса» посилають дітей туди, де їх мо-
жуть і повинні прийняти. Однак що ми бачимо нато-
мість? 50 мільйонів абортів у рік, переповнені сиротинці 
та викинуті діти. Лякає те, що подібні речі переважно не 
тривожать душу. Люди навчилися знаходити «важливі» 
виправдання.

Тож на що ми витрачаємо своє життя?
Людмила Негода-Хорошун 

(за репортажем Azat Khasanov)

У Китаї є така професія — збирач сміття. За 
статистикою, у світі приблизно 1-2 відсотки людей 
працюють у цій сфері. Така робота не привабить 
кар’єристів і дістається переважно тим, хто «на 
дні». Однак «дно» душі і «дно» суспільства — не завж-
ди одне й те саме. І часто моральне падіння відбува-
ється здебільшого в багатих оселях, де в комфортних 

умовах стають глухими до чужих проблем.

Велике диво для Велике диво для 
«маленької» людини«маленької» людини

Андрій Жорник з дружиною Ольгою та дітьми



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНЄ СЛОВО

«Л і нусько, привіт! Цілую тебе, 
моя красунечко, і всіх твоїх!

Правильно кажуть, що 
зустрічаємося або на похоронах, або на 
«гробках». Але тебе і минулого року не було 
на кладовищі, і сьогодні не зустрілися, та й 
могилка твоїх батьків запущена... У тебе все 
гаразд?

Твого телефону ніхто з наших не має, у 
себе теж не знайшла, але адресу я пам'ятаю 
напам'ять! Дай, думаю, напишу.

Настрій, щоправда, після кладовища, як 
кажуть, філософський. Дуже швидко росте 
цвинтар!

Раніше якось взагалі не замислювалася: 
для чого люди живуть?

От батьки наші, зрозуміло: повоєнне ди-
тинство, дерев'яні іграшки, — не до вищих 
матерій було.

Виховали нас правильно — і слава Бо-
гові!

Ми ж в інші часи росли. Скільки радості 
було, скільки надій! На День шахтаря до на-
шого містечка навіть Пугачова приїздила! 
Як ми заздрили, коли ти у неї автограф узя-
ла! А ти така щаслива була, найщасливішою 
від усіх! 

Написала «ніхто з наших», а їх залишило-
ся раз-два та й усе. Коли зустрічалися кла-
сом через десять років після випуску, вже 
не було Оленки Тельвак і Олега. Смішний 
такий, білявий, пам'ятаєш його? Він ще як 
дві краплі води на свою матусю схожий був. 
Вона ходила кварталом і всім посміхалася, 
як ненормальна.

Я чому згадала про нього. Напередодні 
восьмого березня мій «колишній» Колька 
з’явився. Тверезий, онукам великий пакет 
гостинців приніс. Стоїть, переминається з 
ноги на ногу, не поспішає на вихід. Все, га-
даю, зараз знову заведе стару платівку: діти, 
онуки, старість... Раніше думати треба було!

— Гаразд, — кажу, — сідай уже, чаю 
вип'єш. У мене справжній.

А він, ні сіло ні впало, запитав:
— А ти Олега Чебу пам'ятаєш?
Якби не спитав, то й не згадала, що у нас 

у класі такий був. Тому і запитую в тебе, чи 
пам'ятаєш його?

П'є мовчки чай, а потім знову:
— А ти б змогла не імітувати, як Клим 

Самгін, а по-справжньому рятувати Бориса?
Все, думаю, допився... Потім якось згада-

ла Максима Горького та його Клима (як-не-
як середня освіта!). Стою, моргаю, не розу-
мію, у чому тут підступ...

Щоб якось «з'їхати» з теми, запитую:
— А чого його так прозвали — «Чеба»?
— Це, — каже, — ще до школи було. 

Хтось сказав «чебуреки», з якого вже при-
воду, і не пам'ятаю. А Олег сміхотливий був. 
Сказав сам собі: «чебуреки» і заливається 
сміхом... Так і просміявся до вечора. Відтоді 
й пристало до нього це прізвисько.

— А куди він пропав після школи? — пи-
таю.

Мій колишній на мене дивиться, ніби 
вперше бачить: 

— А ти що, не знала? 
Коротше, напишу тобі в двох словах. 

«Чебурек» після восьмого класу пішов у 
бурсу, потім — на «Лиманську», «давати 
країні вугілля». Якось, повертаючись на-
прикінці зими з нічної зміни, побачив, що 
якийсь пацан у ставку під лід провалився. 
Діти на березі кричать, ключками махають, 
на допомогу кличуть.

Наш герой на середину ставка побіг, 
поки хлопчик ще борсався. «Безумству хо-
робрих співаємо пісню!» ...

Малого витягнути вдалося, але сам про-
валився. От і все... Для чого жив? Просміяв-
ся вісімнадцять років, і ніби його й не було.

 Восени Мишка Білого ховали. Наших зі-
бралося лише п'ятеро. Однією машиною їз-
дили. Але ця смерть передбачуваною була 
— чорнобилець. І так усіх пережив, залиши-
лися тільки «паперові» ліквідатори.

Лєн, нам всього по шістдесят, а скільки 
нас із класу зосталося? Навіщо живемо? Ко-
жен намагається перед іншими похизувати-
ся, для цього зі шкіри пнеться.

Юрка свою куди тільки не возив, а ос-
танні два роки — в Єгипет. Сподобалося їм 
фоткатися на фоні пірамід...

Саня наш, заслужений сталевар, усе 
життя в Азовському морі купається і нікуди 

не їздить, каже, воно найкраще. Напевно, 
власними руками на Єгипет не заробиш...

Свєтка так і викладає фізкультуру, тіль-
ки не в школі, а в ліцеї. Правда, нічого не 
скажеш, «форму тримає», навіть заздрісно 
трохи...

Нелька в Смоленську медсестрою. Але 

одягнена ого як! Нам так не жити.
Ірку раніше часто бачила, поки жила в 

тридцять першому. А як переїхала, раз на 
рік і бачимося.

 Минулого літа була з одним «товари-
шем» у В'єтнамі. Всім цікаво, розпитують. 
Я, звичайно, знаю, як відповідати, але, 
якщо по-чесному, — не сподобалося. Та 
ще й з «товаришем» розсварилися.

Зараз одна. Мій колишній «орел» ро-
бив пару спроб «почати все заново». Але 
воно мені треба?

Я тут нещодавно з таким чоловічком 
познайомилася! Це лотерея з суперпри-
зом! Каже, не одружений. Сьогодні вве-
чері повинен зайти на «чашечку чаю»... 
Може, вийде влітку кудись на медовий 
місяць махнути. Хоча з цими пандеміями, 
крім Туреччини, нікуди не прорвешся!

Ні, ну чого це Колька до мене з цим 
Климом Самгіним пристав? Ненормаль-
ний якийсь! Живи собі красиво, щоб було 
що згадати. За це «красиво», правда, теж 
здоров'ям платити доводиться. Стільки 
років на базарі відстояти, і слон не ви-
тримає. Так набридла ця метушня і одно-
манітність життя...

Та незабаром «і на нашій вулиці буде 
свято»! Здала на права. Куплю круту тач-
ку — усім носа втру! Так хочеться пожити 

красиво, щоб усі заздрили!» ...

***
Я зняв окуляри, випростав затерплі 

ноги, сьорбнув із чашки. Кава була хо-
лодною і неприємною, як і сама ситуація.

Третій раз перечитую недописаного 
листа і не розумію, що з ним робити?

Весняне сонце яскраво заливало ка-
бінет розслаблюючим світлом. Після ко-
роткого стуку в двері показалася голова 
посильного:

— Йосипе Петровичу, а Олена Вікто-
рівна сьогодні буде?

— Ні. Залиште кореспонденцію тут на 
столі, і на сьогодні все; можете йти додо-
му.

Олену Вікторівну я відпустив на три 
дні. Онуки — це найповажніша причина.

Давно вже я не потрапляв у таку без-
глузду ситуацію. Зазвичай первинний пе-
регляд листів, що надходять до редакції, 
здійснювала вона. Це її обов’язок — ви-
кидати «таке», навіть потрібний епітет не 
можу підібрати, у відро для сміття. Моя 
робота — уважно прочитувати все, що 
лягає на робочий стіл.

 Читати чужі думки, чужі таємниці — 
завжди певною мірою цікаво. Не стільки 
саму інформацію, як ставлення до неї 
автора, того невидимого джерела з авто-
ручкою в руці.

Але цей лист обривався несподівано, 
як саме життя...

Перечитати ще раз? Але навіщо?
Я взяв конверт, обрізаний збоку, і зно-

ву просунув у нього долоню. Звичайно! 
Один листок прилипнув всередині до 
конверта, і я його не помітив.

«Шановний редакторе газети!
 Цей лист Галя Коновалова не встигла 

дописати. Сусіди шепочуться — повіси-
лася. Діти стверджують — вбили, адже 
пропала чимала сума грошей і різний 
дріб’язок. Але ж яка тепер різниця?

Син попросив переслати листа адре-
сатові.

У нашому класі чотири Олени було. 
Одна померла відразу після школи, а три 
інші роз'їхалися. Якій із трьох він адре-
сований, не знаю, і їхніх точних коорди-
нат у мене немає. Може, Ви надрукуєте 
цей лист і адресат знайдеться? Заради її 
пам'яті.

З повагою та вдячністю Юрій Н.
P. S.
А Чебу я завжди пам'ятав! Світлий був 

хлопчина..»
Сергій Білозуб

—Ц ікаво, як люди можуть спокійно жити, 
усвідомлюючи, що вже чимало втра-
чено? — крокуючи стежиною, розду-

мувала Олена. 
 Нещодавно вона влаштувалась обслуговувати літ-

ніх людей і тепер поверталась додому від однієї знайо-
мої бабусі, яку сьогодні відвідала уже двічі. Першого 
разу в розмові з старенькою почула про її самотність, 
образу на життя і людей, тому й запитала, чи має Єван-
гелію.

— Ніколи не мала і читати не буду! В Бога я не вірю, 
в людей тим більш! Як прожила життя, так і буде.

Олені стало жаль бабусю, що так міркує. Однак роз-
мова не складалась, і дівчина запитала про улюблене 
заняття.

— Ой, читаю переважно газети, але все-таки частіш 
дивлюсь документальні фільми, хоча вже погано бачу.

 — А якщо я Вам принесу газету цікаву, прочитаєте? 
Статті прості, але актуальні...

 Хвилин за двадцять Олена повернулась з усмішкою 
на обличчі і, протягуючи газету, промовила:

— Почитайте. Якщо виникнуть запитання, то пого-
воримо, коли прийду наступного разу.

 Дівчина помітила, що погляд бабусі зупинився на 
словах «...Божа любов»… Певно, в її голові зароїлись 

різні думки, що довгий час не давали спокою, тому що 
поклала газету за скло буфета. Помітно було, що осо-
бливого бажання читати часопис не було. 

 ***
Арсентіївна сиділа на лаві біля старенької хатини, 

роздумуючи над своїми повсякденними справами. 
Зморшкувате обличчя, такі ж руки і кривий ціпок були 
ознакою того, що бабуся розміняла восьмий десяток.

Прохолодний вітерець не давав спокою, постійно 
нагадуючи, що незабаром перші приморозки дода-
дуть клопоту у господарстві. Вже зранку відро горіхів 
назбирала, боячись, аби сусідські хлопчаки не розіп-
хали собі по кишенях...

— Ох, ці діти, постійно з ними клопіт! Потрібно сте-
регти, щоб у город не зайшли, подвір'ям не гайнули зі 
своїми розбишакуватими ідеями! От колись було вихо-
вання, не те, що зараз!

 Господиня пробуркотіла щось собі під ніс і знову 
занурилась у невеселі роздуми. Здоров'я немає, сили 
вже не ті, що були колись, а турботи про зиму не дають 
спати. «І як то встигнути все зібрати і привести до ладу? 
Ще й ота... газету про Бога принесла. Каже, потрібно і 
для Нього час знаходити. Запитувала, чи Євангеліє чи-
таю. А де ж вона в мене? І як ото — встигай за всім, ще 
й про Бога думай?»

 Пригадала далеку молодість, високу посаду, яку 
обіймала за Радянського Союзу. Тоді вірила, що без 
партії не може бути нічого, і Бог — лише вигадка. «А 
тепер? Живу самотньо, не маю ні дітей, ні онуків, ні на-
віть людей, які були б готові вислухати… Мабуть, вар-
то було б відкрити ту Книгу, і прочитати написане в ній! 
Можливо, ще є час і надійний вихід?»

 Анна Яременко

А й справді, можливо варто прочитати?

Лист 
Олені
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П ожмаканий папірець 
пронісся над сивіючою 
головою вчителя і, від-

бившись від стіни, влетів за комір ви-
прасуваної сорочки... Віктор Михайло-
вич безсило сів на скрипучий стілець, 
який переживав колись кращі часи. 
Закинувши голову догори, втупився 
поглядом на гладко фарбовану стелю, 
набрав повні груди повітря і повільно, 
мало не з свистячим супроводом, по-
чав його випускати. В голові, зі швид-
кістю метеорита, змінюючи одна одну, 
зароїлись думки, не даючи шансу по-
бачити хоч якийсь вихід: «Що робити? 
Що ж робити?.. Боже, пожалій мою си-
віючу голову! Я не маю сил... Дай му-
дрості... і терпіння».

Випроставшись, поклав руки на 
стіл, намагаючись знов-таки оцінити 
ситуацію, яка за останні декілька хви-
лин тільки розпалилась.

8-й клас... Його головний біль... І 
де ж оте дно колодязя енергії, сили 
та креативності, звідки вони черпа-
ють все? Зовсім недавно ці невгамов-
ні «дорослі діти» були наймилішими 
створіннями, зі щирими усмішками на 
обличчях, в яких пашіла жага до життя. 
А зараз...

Він аж здригнувся від усвідомлення 
нової реальності. А клас тим часом за-
вмер в очікуванні вироку. «Катапуль-
тист» Мишко, який давно вже не відзи-
вався на таке миле ім’я, вважаючи, що 
ці ніжності в його чотирнадцять зайві, 
аж зіщулився, наче вже отримав га-

рячого «ляща». Два десятки пар очей 
напружено спостерігали, як їхній, ра-
ніше улюблений, класний керівник по-
вільно вставав, витягуючи на ходу з-за 
коміру пожмаканий папірець. Вони 
ніяк не могли второпати, чому колись 
такий добрий і лагідний вчитель пе-
ретворився на вічно невдоволеного 
дядька, що тільки читає нотації за по-
ведінку та виписує прочуханки. Міг би 
й не звертати уваги на хлопчаків за 
останньою партою, що захоплено роз-
глядали в телефоні цікаву картинку! 
Чи виявити крихту жалості до Макса, 
який тільки на світанку закінчив нову 
онлайн-гру і зараз мирно сопів на 
рюкзаку. І хіба ж це велика проблема 
— покидатись паперовими кульками, 
які навіть синців не залишають? Наві-
що зразу залякувати батьками, наче 
вони щось зможуть вдіяти?! Які зану-
ди, ці старі...

Віктор Михайлович мовчки стояв 
серед класу і з сумом вдивлявся в об-
личчя таких дорогих його серцю дітей.

— Усім на вихід! — раптом пролу-
нало наче грім серед ясного неба.

Чого-чого, але такого повороту 
ніхто не сподівався. Однак учитель 
рішуче відчинив двері, терпляче очі-
куючи виконання зрозумілої всім ко-
манди. Дехто, переглядаючись, недо-
вірливо почав вилазити з-за стільців, 
які служили барикадами. Сусід енер-
гійно тряс Максима за комір, намага-
ючись збудити, не створюючи зайвого 
шуму. І коли за останнім учнем зачи-

нилися двері, Віктор Михайлович без 
зайвих слів попрямував коридором на 
вихід. Переглядаючись, учні нерішуче 
покрокували слідом. На задньому дво-
рі вчитель ще раз обвів усіх поглядом 
і промовив: 

— Зараз ми проведемо один наоч-
ний експеримент.

Присутні пожвавішали. Їм подоба-
лись різного роду дослідження. Заспа-
ний Максим повністю прокинувся і з 
цікавістю дивився на вчителя: 

— Експеримент? Х-м-м, цікаво... 
Десь уже наче чув таке слово.

Віктор Михайлович знайшов під 
деревом міцного прута, відійшов тро-
хи в сторону і накреслив ним на землі 
продовгувату грубу смугу. Потім по-
вернувся до принишклих учнів і про-
мовив.

— Ваше завдання — знаходитись 
якомога ближче до цієї лінії, але за неї 
не ступати...

Давши їм певну кількість хвилин, 
став осторонь. Учні, розуміючи, що 
тут якийсь підступ, почали метушити-
ся, штурхатися, з цікавістю оглядати 
накреслене. Але поступово, з плином 
часу, смуга перейшла на другий план 
і про неї почали забувати. Однак тут 
з’явився вчитель і попросив хвилинку 
уваги. Обличчя розпашілих восьми-
класників повернулись до нього. Ві-
ктор Михайлович дивився на них сер-
йозним, але сумним поглядом.

— Смуга, яку я провів на землі, була 
своєрідною межею. Від вас вимагалось 
дуже просте завдання: не переступати 
її. Однак погляньте на результат!

Здивований клас побачив, що від 
смуги тільки де-не-де проглядався 
слід. Але ж ніхто не переступав її, 
вони пам’ятали заборону! Яким чи-
ном вона виявилась затоптаною?

— Що я хотів цим сказати? — про-
довжив учитель. — Якщо будете зна-
ходитися близько біля межі, не помі-
тите, як для вас вона зітреться. В житті 
теж є правила та межа. І коли почнете 
плювати на моральні принципи, то 
швидко наблизитеся до неї. А далі, 
в щоденній марноті, непомітно для 
себе, зітрете завітну межу... Вважаєте 
себе дорослими? Знаєте, де ваші кор-
дони? Можливо, вже дуже близько, а 
може, вони вже так затоптались, що 
й не видно... Запам’ятайте: далі — не 
ваша територія; і тих, хто не пильнує, 
очікують понівечена доля і зіпсуте 
життя.

Закінчивши, вчитель закликав усіх 
до класу. За принишклими обличчями 
було видно, що висновки з експери-
менту зроблені все ж таки правильні...

Тетяна Грабарська

МЕЖА
В оди! Води!! Водички!!! Хоч 

краплю якоїсь вологи... Ця 
пекельна спрага... Спрага, 

якої в земному житті не відчував ні-
коли ніхто.

Води! Водички!!! Хоч крапельку, 
краплиночку... Будь ласочка... Нема, 
ніхто не може помогти. Тьма душ, 
для яких, як і для мене, найзаповіт-
ніша мрія — на кінчику язика, який 
пересох, потріскався, став, мов кора. 
І кожен ковток цього вогню завдає 
нестерпного болю. Стогін, скрего-
тіння зубів, хоча нема і зубів — одні 
жахливо болючі пні. Той біль на зем-
лі — це не теперішній, там можна 
було хоч свідомість втратити...

Пити... Пи-ти! А тут кусаєш язика, 
кусаєш, а відкусити не можеш. Може, 
без нього було б легше? Марно про-
сити, стогнати, марно благати, про-
клинати. Всі тут, прокляті, хочуть 
вологи, хоч на кінчик язика. А всі 
благословенні, яких видно звідси, 
допомогти не можуть. Велика прір-
ва, а в ній гірше, ніж тут.

Води! Водички!!! Дикий жах... Де ж 
я був раніше? Де був мій розум? До 
церкви ходив час від часу... Біблію 
читав інколи, а про душу не дбав... 
Жах, що мене чекає, і це на віки віч-
ні. Назавжди. Чому? Чому так трапи-
лось? Жив, як усі... Як батьки навчи-
ли...

Водички! Крапелиночку!! Батьки 
так само жили... так само й помер-
ли... Значить... Значить, вони десь 
тут... Часу минуло багато. Але це 
не чистилище. Його нема, нема чи-
стилища, як би в нього не вірував!!! 
Нема надії... жодної. Все вирішува-
лось на землі. Все. Все... нічого змі-
нити не можна...

Води! Водички!!! На кінчик язи-
ка... вологим пальцем... На землі 
мої діти... живуть, як я їх навчив. 
Значить, значить... Жах — вони та-
кож опиняться тут. Ні-і-і!!! Ні-і-і!!! Не 
хочу! Не хочу їх тут бачити!  Мені 
ще жахливіше буде. Відплата за їхні 
душі буде жахливою. Жах!.. Що я на-
робив?!! Про душі дітей не дбав... за-
був... не хотів... часу не було... І зараз 
вже нема... нема-а...

Води! Водички!!! А буде ще гірше... 
Сюди потраплять мої діти... У-у-у... 
Прокляті діти... Прокляті батьки... 

 Веніамін Ціцей 

Монолог із пекла
(алегорія)

П ерша весняна відпустка і перша спільна 
поїздка в Карпати. Ми з дружиною ідемо 
звичайною сільською дорогою. Обабіч 

неї — гарні дерев'яні будинки з верандами, деякі — 
давно порожні. За ними видніються вкриті лісом па-
горби. Весняне сонце не по-березневому гріє все, до 
чого встигає дотягнутись промінцем з-за хмар.

Озираюсь. За нами — Східниця, акуратний буди-
ночок на горі, в якому ми зупинились, і перший пере-
вал, що відділяє селище від Борислава, а Карпати — 
від всієї України. Дивлюся вперед. Перед нами, хоч їх і 
не видно, — десятки таких вершин, перевалів і сіл, не 
в кожному з яких є газ, електрика та інтернет, тобто 
те, що ми вважаємо цивілізацією. Чим, власне кажучи, 
вони нас і приваблюють. Обійти кожну гору і сфото-
графуватись біля всіх водоспадів нереально, мабуть, 
і за рік, не кажучи вже про кілька днів відпустки. «Не 
встигаю!» — думаю я, і пришвидшую крок. 

По обіді, втомлені, але задоволені, повертаємось 
назад. Півтора десятка кілометрів — це ніщо порів-
няно з усіма дорогами, стежками і стежечками, які хо-
ваються серед гір, але ми пройшли їх, і нагороджені 
тими трьома підсніжниками, які тепер ніколи не зів'я-
нуть на фотографії. Заради цього варто було проїхати 
тисячу кілометрів!

 
***

Після дня народження озираюсь назад. Там — 23 
роки, які непомітно промайнули, принісши з собою 

безліч благословень, уроків і запитань. Попереду, 
якщо орієнтуватись на слова Мойсея — десь двічі по 
стільки. Коли порівнюю те, що зроблено, пройдено, 
досягнуто, з тим, що залишилось, в голові лунають 
лише два слова: «Не встигаю!»

Знову озираюсь назад, але далі, десь на 6000 ро-
ків. «На початку Бог створив Небо та землю». Коло-
сально!

З острахом вдивляюсь вперед, але далі, десь на... 
Вічність. Порівнюючи з нею, розумію, що за земне 
життя встигнути неможливо нікому і нічого. Адже 
найплідніше життя — піщинка. Що ж тоді має сенс? 
Що варто зробити? Варто пришвидшити крок.

Можливо, серед тисяч кілометрів доріг ми може-
мо пройти лише десять. Але від цього не зменшуєть-
ся важливість того, чи ми їх пройдемо. З тисяч років 
від створення світу в нашому розпорядженні лише 
кілька десятків. Але від цього не зменшується важли-
вість того, як ми їх проживемо.

Можливо, я не встигаю. Але я поспішу. Дивлюсь на 
підсніжники і думаю: «Воно того варте!»

Сергій Кобзар

Не встигаю



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.

КОРОТКІ ІСТОРІЇ
Не доводить 

до добра
Французький адвокат Гастон Ле-

гоф у Парижі мав велику практику 
розвідних справ і на підставі багато-
річного досвіду довів, що добрі чо-
ловіки або взагалі не танцюють, або 
роблять це погано.

Такий висновок він зробив на 
підставі спостережень за тими, чиє 
сімейне життя не склалося. Вияви-
лось, що всі вони були вправними 
танцюристами. Відтак, коли до ньо-
го потрапляла нова справа, то одра-
зу запитував, як танцює клієнт.

Словом, танці й тут до добра не 
доведуть.

Ризикована 
справа

Один чоловік за домашньою ве-
черею розповідав своїм близьким, 
як йому вдалося на ходу заскочити 
в поїзд.

— То була ризикована справа,— 
захоплено розповідав він,— але 
цим я зберіг десять хвилин часу!

— Татку, а що ти зробив з тими 
десятьма хвилинами? — наївно за-
питала маленька донечка.

Той почервонів, не знаючи, що 
відповісти, та усвідомлюючи, що ні-
якої користі від такої «економії» не 
отримав.

Вибір за тобою

Відомий німецький педагог часів 
Реформації Валентин Троцендорф, 
увійшовши до аудиторії, привітався 
наступним чином:

— Доброго дня, науковці, царські 
дорадники, міністри, генерали, лі-
карі, інженери, промисловці, митці, 
п’яниці, жебраки та злодії! До всього 
цього ви можете дійти в залежності 
від того, як використаєте свій час.

Безумовно, відомий педагог ані-
трохи не помилився у своїх виснов-
ках.

Хто що цінує

В історії давнього Риму зберігся 
цікавий випадок. Один торговець 
перлами зайшов до хати бідного 
робітника напитися води. Коли вга-
мував спрагу, то, жартуючи, запитав 
господиню, чи немає у них дорого-
цінного каміння на продаж.

— Так, я маю дві перлини,— від-
повіла господиня.

Торговець зрадів і попросив по-
казати. Жінка вийшла у двір і приве-
ла двох маленьких хлопчиків.

— Оце мої найдорожчі перли,— 
сказала вона.

Купець був здивований, але зро-
зумів щасливу матір. Похвалив їх і 
пішов далі своєю дорогою.

Минув час, і діти стали дійсно 
«перлами» не лише для матері, а й 
для Риму. Це були відомі брати Грак-
хи, політичні діячі, що провели ба-
гато реформ на користь держави та 
врятували її від хаосу.

Іван Барчук

 ■ Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що той день принесе. (Цар Соломон)
 ■ Істинно велика та людина, котра зуміла оволодіти своїм часом! (Гесіод)
 ■ Байка та життя цінуються не за довжину, а за зміст. (Сенека)
 ■ У наш час люди всьому знають ціну, але нічого не вміють цінувати. (Оскар 

Уайльд)
 ■ Людина знаходить час для всього, чого справді хоче. (Достоєвський)
 ■ «Ану тепер ви, що говорите: «Сьогодні чи взавтра ми підем у те чи те мі-

сто, і там рік проживемо, та будемо торгувати й заробляти», ви, що не відаєте, що 
трапиться взавтра, — яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з’являється, а 
потім зникає! Замість того, щоб вам говорити: «Як схоче Господь та будемо живі, 
то зробимо це або те». (Апостол Яків)

Підготував Богдан Михалюк

Розділить трикутник: 
1. Трьома лініями на 3 рівні частини.
2. Трьома лініями на 4 рівні частини.
3. Трьома лініями на 6 рівних частин.

Розріжте фігуру на 4 рівні частини.

Перекресліть трьома прямими лінія-
ми всі клітини даної фігури.

Завдання дiтям

П о  дорозі в бейт мідраш (бу-
динок навчання) ребе Леві 
Іцхак побачив чоловіка, що 

перебігав базарну площу. Чоловік так по-
спішав, що фалди його фрака і ціціс (хустка), 
здавалося, ледве встигали за ним.

В одній руці він стискав ручку потертого 
портфеля, іншою притримував капелюха, 
щоб від швидкості його не зірвало з голови.

Коли чоловік пробігав повз нього, ребе 
Леві Іцхак його покликав. Той зупинився, 
шанобливо вклонився і, насилу переводячи 
подих, привітав шановну особу.

— Куди ти так поспішаєш? — запитав 
ребе.

— Ви про що, учителю? — різко вигук-
нув чоловік, намагаючись приховати доса-

ду з приводу того, що його затримали. — Я 
заробляю на життя; ношуся туди-сюди в 
пошуках хліба насущного. Варто трохи за-
баритися, і шанси на успіх упущені. Ось я і 
біжу щосили.

— А звідки ти знаєш, — запитав ребе, — 
що шанси на успіх саме попереду? Раптом 
вони біжать поряд? Або, не дай Боже, за-
лишилися позаду, і тепер ти тікаєш від них 
геть?

Чоловік дивився на ребе Іцхака, ніяк не 
в силах його зрозуміти.

— Послухай, мій друже, — промовив 
учитель, — я не кажу, що не потрібно за-
робляти на життя. Я просто боюся, як би ти 
не проґавив його самого, захопившись цієї 
гонитвою.

Погоня за життям 
(єврейська притча)

Відскануй код та перейди 
за посиланням

Християнське оповідання "Скальпель"

Влучно сказано


