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

ДВА БЕРЕГИ

Чи може вилікувати 
депресію віра у 
Воскресіння?

Відповідно до найавторитетніших 
світових видань, депресія — це поши-
рений психічний розлад, що характе-
ризується стійким зниженням...

Ст. 3

 Вечеря з Господом
Однак позаду почула крик: «Тьотю, 

тьотю! Зачекайте!» Зупинившись, по-
бачила хлопчика, який наздоганяв її. 
«Це ваша картопля!» — і дав їй кульок 
у руки. 

Не встигла подякувати, як його вже 
не було видно.

Ст. 4

Надія християнська
Сивочолий, вже майже сліпий ді-

дисько Радослав давно не підводився 
зі свого сідалища. 

А коли сьогодні прийшли три князі 
з лихою вісткою і певним власночутим 
словом від великого князя Володими-
ра, зрозумів, що не зведеться вже...

Ст. 5

Діти, вчіться боротися!
Але наступного дня вчителька по-

кликала мене та однокласниць з бап-
тистських сімей і повідомила, що за від-
відування богослужінь на Великдень 
ставить нам двійки за поведінку. А мені 
ще особисто сказала, що похвального 
листа за відмінні успіхи...

Ст. 7

А вам не здається, що 
весна цього року за-
пізнюється? Може, 

заблукала серед тисяч стежин і 
не може знайти дорогу? Вона вже 
неодноразово намагалася пробитися через товщу 
хмар разом із лагідним сонечком. Але ті затуляли її, 
відганяючи від себе.

Перед фактом такої несправедливості хочеться 
запитати одне: «Чому? Чому все відбувається саме 
так? Чому весна сором’язливо стоїть за дверима 
хмар і боїться ввійти?»

Раптом осяяла думка: «А хіба це не відображає 
стан моєї душі, особливо тоді, коли там лежать ку-

чугури давніх образ, які давно мали розтанути від 
переможного пасхального проміння?

Але такі «сніги» не просто вкривають душу тов-
стою крижаною ковдрою. Вони ніби з неба сиплять-
ся, довго кружляючи в повітрі безкінечними спо-
гадами, перед тим, як опуститися на землю. Тому 
ходжу поміж цих сугробів сліпучого снігопаду і кри-
чу в небо: «Боже, нехай Твоє сонце любові та про-
щення засяє у моїй душі й розгонить хмари образ 

і негативу! Наповнить серце щастям 
і спокоєм, проростить там пара-
сольки пролісків, рясту, порозвішує 
дзвоники конвалій…»

Я ще продовжую стояти серед 
бурхливого снігопаду і помічаю, як він рідшає і на-
решті зовсім припиняється. А згодом ледь помітний 
промінчик все-таки пробиває товщу хмар. Вони, 
присоромлені, тікають геть, ніби вибачаючись за те, 
що так довго закривали собою сонце. Небо стає лас-
каво-блакитним і по-справжньому весняним.

А по-іншому просто бути не може, адже пасхаль-
на весна завжди перемагає!

Наталя Власюк

Перемога весни

С вітлий пасхальний ранок почався, 
як не дивно, зі сліз. Писання гово-
рить, що учні «плакали та сумували» 

(Марка, 16:10). І не дивно: їхній Учитель, Якого 
в мудрості не перевершив ніхто, Який знахо-
див вичерпні відповіді на підступні запитання 
і завжди піклувався про них, був розіп'ятий і 
похований. Куди йти, що робити, як жити без 
Нього? Відповіді немає, залишились тільки 
сльози і ридання. Плакали учні, ридали жінки.

 Але під час Свого земного життя Христос 
якось сказав: «Блаженні засмучені, бо вони 
будуть утішені». Так і сталося: сльози змінили-
ся великою радістю, коли вони побачили во-
скреслого Спасителя.

Більше за всіх сумував Петро, і ми знаємо 
чому. Коли судили Ісуса, він зрікся свого Вчи-
теля у дворі Каяфи і боягузливо сказав: «Я не 
знаю Цього Чоловіка». Тому гірко і невтішно 
плакав. Але Господь бачив щирі сльози каят-
тя та втішив. Анголи біля порожнього гробу 
говорять жінкам: «Але йдіть, скажіть учням 
Його та Петрові: Він іде в Галілею попереду 
вас, - там Його ви побачите, як Він вам гово-
рив» (Марка, 16:7).

Є люди, для яких свято Пасхи — звичайний 
день, як і всі інші; радіють тільки тому, що мож-
на відпочити і смачно попоїсти. А є інші, які не 
тільки цього дня, а й будь-якого іншого раді-
ють тому, що Христос воскрес і тепер завжди 
живий, щоб чути їхні молитви, допомагати, 
зберігати і мудро керувати життям, направля-
ючи тільки на краще. І це тому, що свого часу 
вони усвідомили свою гріховність і зі сльоза-
ми каяття звернулися до Спасителя, а Він пе-
ретворив ці сльози на радість.

Любов Кіріченко

Від сліз до радостіВід сліз до радості

Вітаємо з Пасхою! Вітаємо з Пасхою! 
Христос воскрес! Воїстину воскрес!Христос воскрес! Воїстину воскрес!



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

П ісля закінчення суботи, з 
приготованими аромата-
ми, жінки пішли до гробу. 

Вони хотіли востаннє послужити Учи-
телеві, намастивши Його тіло миром. Їх 
хвилювало тільки одне нагальне питан-
ня: «Хто відвалить камінь?» Адже він був 
великий, а жінки слабкі. Але раптом ба-
чать, що все вирішилося дивним чином 
— камінь відвалений і доступ до гроб-
ниці відкритий.

ДОСТУП ДО ЖИТТЄВО 
ВАЖЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Слід зазначити, що Бог подбав про 
щось більше, ніж простий дотик до 
мертвого тіла Христа. Жінки отримали 
доступ до дуже важливої і навіть жит-
тєдайної для душі інформації.

У чому її цінність? У тому, що вона 
стосувалась воскресіння Ісуса Христа. 
Небесний Ангел сказав жінкам дивну 
новину: «Його тут немає, Він воскрес!» 
Це повідомлення настільки сильне, що 
здатне оживляти пониклий дух. Так і ста-
лося з учнями, які втратили будь-яку на-
дію — після розп'яття і поховання Учи-
теля вони зажурилися і занепали  духом. 

Але звістка про воскресіння, а потім і 
сама зустріч із Спасителем, оживила їх.

Про це і написали апостоли у своїх 
посланнях. Наприклад, Павло поясню-
вав так: «І нас, що мертві були через про-
гріхи, оживив разом із Христом, — спа-
сенні ви благодаттю, — і разом із Ним 
воскресив, і разом із Ним посадив на не-
бесних місцях у Христі Ісусі» (До Ефесян, 
2:5-6).

Петро вторить йому: «Благословен-

ний Бог і Отець Господа нашого Ісуса 
Христа, що великою Своєю милістю 
відродив нас до живої надії через во-
скресення з мертвих Ісуса Христа» (1-е 
Петра, 1:3).

У Старому Завіті є деяка аналогія, що 
показує силу радісної звістки. У книзі 
Буття, 45:26-28 описана зустріч дітей 
Якова, братів Йосипа, з батьком. «І роз-
повіли йому, кажучи: «Ще Йосип живий», 
і що він панує над усім єгипетським кра-
єм. І зомліло серце його, бо він не повірив 
був їм... І переказували йому всі слова 
Йосипові, що говорив він до них. І як по-
бачив він вози, що послав Йосип, щоб 
везти його, то ожив дух Якова, їхнього 

батька. І промовив Ізраїль: «Досить! Ще 
живий Йосип, мій син! Піду ж та побачу 
його, поки помру!»

Лише два слова: «Йосип живий», і дух 
Якова, що давно поховав сина подумки, 
оживає. Лише два слова: «Христос во-
скрес!» — і ожили учні, що вже втратили 
надію.

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ЄВАНГЕЛІЯ
Воскреслі духом апостоли написа-

ли Євангелія і послання. Згодом був 
сформований канон, і тепер ми маємо 
27 книг Нового Завіту. Освічені люди 
переклали його всіма мовами світу 
зрозумілими для простого народу сло-
вами. Реформація 1517 року повернула 
Святе Письмо в середовище звичайних 
людей.

Так усі народи отримали доступ до 
цілющої інформації про воскресіння Бо-
жого Сина.

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ХРАМИ ТА 
ДОМИ МОЛИТВИ

У наших містах і селах усюди стоять 
будинки молитви, храми та собори, з 
кафедр яких можна почути слово про 
воскресіння Ісуса. Відваливши камінь 
атеїзму та заборон, Бог відкрив доступ 
до рятівної інформації про воскреслого 
Христа кожній людині.

ДОСТУП ЧЕРЕЗ МАСМЕДІА
З розвитком інформаційних техно-

логій доступ відкрився і через Інтер-
нет. Скільки повчальних християнських 
передач і сайтів існує нині! Газета «Два 
береги» так само доступна в електро-
нному варіанті. Аби тільки наше серце 
шукало цю інформацію і довіряло їй!

Завдяки відваленому Богом каменю 
відкрився доступ і до оновленого слу-
жіння Христу. Ні, не мертвому тілу, обря-
дам і традиціям, але живому Синові Бо-
жому. Воно полягає в розповсюдженні 
життєдайної інформації.

Ангел звелів жінкам поширити звіст-

ку про воскресіння Господа Його дру-
зям. «Ідіть швидше до учнів і розкажіть, 
що почули і побачили!»

Через добру вістку про воскресіння 
Христа стали оживати душі Його учнів. 
Це був своєрідний репост. Отримав ін-
формацію? Поділися з іншим! Ангел Го-
сподній звелів поширити її. Апостоли 
так і зробили: понесли спочатку своїм 
— євреям, а потім і далі, язичникам.

Нам залишається подякувати Бого-
ві за те, що камінь був відвалений і ми 
маємо доступ до життєво важливої ін-
формації. А також за можливість через 
різні ресурси поширювати звістку про 
воскресіння Христа іншим людям!

Євген Бочаров

Камінь відвалений. Доступ до інформації про воскресіння 
відкритий усім. Зроби великодній репост.

Коли Ісуса розіп'яли, учні, переконавшись, що Він мертвий, зняли Його з хреста і поклали до гробу. Вхід до печери закрили важким каменем.
Для чого це було потрібно? Щоб хижі звірі вночі не з'їли і не розтягнули тіло покійника.

Однак релігійна влада мала не благі наміри, а зовсім іншу мету: не дати учням вкрасти Його тіло, сказавши потім, 
що Він воскрес, тому запечатала гріб і поставила надійну охорону.

П ровина і покарання — 
саме така послідовність є 
справедливою для пере-

важної більшості людей. Але нині часто 
трапляється так, що зло залишається без 
відплати, або ж навпаки, карають невин-
ного. Такі парадокси — явище не лише 
сучасного суспільства, вони траплялись 
і раніше, починаючи уже від народжен-
ня Ісуса Христа.

Його життя було коротким, але бага-
тим на події. І за весь час перебування 
на землі Ісус Христос ні разу не згрішив. 
Тобто, згідно з законом Божим і люд-
ським, не мав провини. Та, незважаючи 
на це, Його життя трагічно обірвалось на 
хресті, коли на вимогу народу, підбурю-
ваного іудейським священством, Він за 
судом Пилата був розіп'ятий римськими 
вояками.

За що?
Основною причиною було те, що су-

часники Ісуса бачили своє відображення 
в Його праведному житті, і це викликало 
різну реакцію. Були ті, хто каявся, однак 
більшість була байдужою. А от релігійна 
верхівка вбачала загрозу для свого па-
нування. Саме вони мали б назвати Ісу-
са Христа Господом і Царем, натомість 
стали ініціаторами Його смерті. Утім, є 
й інша, невидима, духовна причина тих 
подій.

З самого приходу Спасителя на землю 
диявол намагався знищити Його рука-
ми людей. Тому що зненавидів Бога і все 
Його творіння. І ця ненависть знаходить 
своє відображення через гріх у людях. 
Лукавий завжди знаходив тих, хто відгу-
кувався на його поклик і сприяв у бороть-
бі проти всього Божого на Землі. Тому де-

хто, хвилюючись за свою владу, знищував 
дітей, а інші, підкоряючись гріховній нату-
рі, намагалися звинуватити Божого Сина 
у відступленні, а коли не вийшло, то наць-
кували тих, хто займав байдужу позицію. 
Бо саме такі люди, що думають, ніби їх це 
не стосується, піддаються впливові тем-
них сил. Їхня злочинна нечутливість до Іс-
тини, яку приніс Ісус Христос, виявилась 
у відкритій ворожнечі проти Бога. Саме 
вони, за сприянням диявола, стали тією 
непереборною стихійною силою, яка 
змусила Пилата затвердити вирок, що ви-
несли іудейські релігійні лідери невинній 
Людині.

Але якщо Христос — Син Божий, то 
чому Батько-Бог не покарав тих, хто 
вбив Його? Чому не спалив людство 
вогнем і не знищив Всесвіт, який ство-
рив?

 Однією з відповідей на це запитання 
є прохання розіп'ятого на хресті безвин-
но засудженого: «...Отче! Прости їм, бо не 
відають, що коять...» І Батько почув Сина!

Бо Він знав, що люди, вбиваючи Ісуса, 
не розуміли, що роблять. Пізніше, коли 
Апостол Петро відкриє їм очі на ганебну 

поведінку біля преторію і на Голгофі, вони 
приймуть осуд і покаються. Але, знову 
таки ж, не всі.

У Божого милосердя щодо вбивць 
Істини є багато й інших причин, яких ми 
достеменно не знаємо. Але всі вони ві-
дображаються в одному слові — любов. 
Велика і незбагненна, символом якої став 
Ісус Христос — Людина і Бог. Саме завдя-
ки такій любові людство не було знищене 
в Адамі та Єві, коли вони виявили непос-
лух, і спаслося через Ноя та його сім'ю під 
час потопу. 

Яким чином це стосується нас?
Любов’ю Господа нашого Ісуса Христа 

всі віруючі будуть врятовані від долі, що 
чекає Божих ворогів — вічного пекла. Не-
други думали, що перемогли, коли розпи-
нали Істину, але Христос воскрес!

 А разом із Ним воскреснуть і ті, хто ро-
зуміє свою гріховність і спішить попроси-
ти вибачення у Бога за свої провини.

Тож яким чином затримка Божого по-
карання і суду стосується кожного з нас? 
Господь дав нам право вирішувати це са-
мим.

Ярослав Лобань 

Запитання — вiдповiдi
За що розіп'яли Христа? Формально — ні за що. Проте диявол намагався роз-

правитися з Ісусом руками людей. Як таке могло статись? І чому Бог одразу не по-
карав винних вогнем і мечем? І хіба це якимось чином стосується кожного з нас?

Магдалина
Ранкова прохолода у саду
Марію встріла щебетом пташиним.
Подумала: — Де ж тіло я знайду?
І далі йшла по росяній стежині.

Сім демонів покинули її,
Господь усе простив і дав свободу,
Якщо повернуться? То що тоді?
В душі сум'яття виникло й незгода.

Хтось камінь відвалив, порожній гріб...
Що за оказія? Невже під силу?
Від п'ятниці минуло скільки діб? 
Бентежать ці питання Магдалину.

Та запитань клубочок раптом зник,
Розвіявся, мов дим в імлі серпанку.
Можливо, відповість цей садівник, 
Який, чомусь з'явився на світанку?

— Маріє!!! — Пролунало, ніби спів...
Цей голос був знайомий їй до болю,
Впізнала б через тисячу віків,
Того, Хто визволив з гріха неволі!

М. Пістун



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

В ідповідно до найавторитетніших 
світових видань, депресія — це 
поширений психічний розлад, 

що характеризується стійким зниженням 
настрою та втратою інтересу до життя.

Проявляється вона декількома з наведе-
них симптомів:

 ■ відчуття втоми;
 ■ зменшення життєвої енергії, пасив-

ність;
 ■ тривога;
 ■ труднощі з прийняттям рішень;
 ■ порушення сну чи апетиту;
 ■ неспроможність сконцентруватися;
 ■ уповільнення мови і рухів;
 ■ збудження або фізичне занепоко-

єння;
 ■ низька самооцінка;
 ■ відчуття провини чи відчаю;
 ■ відчуття безнадійності;
 ■ суїцидальні думки та спроби.

Довідка 1
1. Близько 800 000 людей щороку 

гинуть через самогубство.
2. Самогубство є другою причиною 

смерті у 15-29-річних.
3. Депресія є головною причиною 

інвалідності у всьому світі.
https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/depression

 Найбільша небезпека депресії в тому, 
що вона здатна тривалий час залишатися 
без належної уваги як самої людини, так і її 
оточення. Така непримітність з часом може 
мати трагічні наслідки, починаючи від сер-
йозних психічних розладів і закінчуючи са-
могубством. Легку форму депресії можна 
вилікувати без медикаментів. Але при се-
редній та важкій необхідна допомога квалі-
фікованих спеціалістів та медикаментозне 
лікування. Депресивний стан може трима-
тися роками. Він здатний повторюватися, 
ставати хронічним.

У світовій практиці велике значення 
надають спеціально підготовленим коор-
динаторам, які можуть допомагати людям 
з депресією знайти надію та мотивацію, за-
ймаючись у групах. Але найкраще, коли таку 
роботу проводить досвідчений духовний 
наставник (пастор церкви). 

Що буде завтра? Чим зайнятися? Як жити 
далі і вберегти себе та рідних від того жаху, 
що відбувається навколо? — саме такі запи-

тання нині багатьох заганяють у депресію. 
Цікаво, що схожі проблеми повстали і перед 
Христовими учнями напередодні Воскресін-
ня.

Ще тиждень тому вони бачили свого 
Царя, Лікаря і найкращого Друга поруч. Ще 
в середу у них була надія на краще. Навіть 
у четвер вірили, що прийде визволення, за-
панує свобода на їхній землі й керуватиме 
добрий та справедливий Цар. Однак наста-
ла п'ятниця. Їхнього Вчителя заарештували, 
звинуватили у великих злочинах та визнали 
достойним смерті. І це після того, як ввесь 
народ вже був готовий прийняти Його як 
Месію. Прийшов кінець мріям і надії. Життя 
пішло шкереберть. Робота зупинилась, за-
йнятись нічим, в душі порожнеча та страх 
перед фарисеями, котрі їх переслідують... 
Хіба цього недостатньо для розвитку депре-
сії?

Вже півтора року землею шириться ко-
ронавірус. Народ живе в передчутті чогось 
недоброго, незвіданого, грізного. Багато 
втрачають впевненість і впадають у депре-
сію.

Наприклад, у чиказькому аеропорту 
О'Хара затримали чоловіка, який жив там 3 
місяці, бо боявся повертатися додому через 
коронавірус, — про це пише газета Chicago 
Tribune. Затриманий — 36-річний Адітья 
Сінгх. Він живе в передмісті Лос-Анджелеса, 
звідки і прилетів до Чикаго в жовтні минуло-
го року.

Довідка 2
Голова Всесвітньої організації охоро-

ни здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус за-
явив, що пандемія коронавірусу вплинула 
на психічне здоров’я мільйонів людей у 
світі, адже «спричинила страх і тривож-
ність». Тривалий карантин, очікування 
локдауну, економічні проблеми, втрата 
роботи, зниження соціальної активнос-
ті, брак спілкування: все це пригнічує лю-
дей і негативно впливає на їхній емоцій-
ний стан, — зазначають психологи та 
психіатри.

Незважаючи на те, що Христос воскрес 
у неділю і вже з'являвся учням, вони ніяк не 
могли повернутися до звичайного ритму 
життя. Надто багато трапилось змін! Тому де-
кілька днів не могли дати цьому раду — типо-
вий депресивний стан, коли не знаєш, куди 
подітися і де взяти сили для повноцінного 

життя. В задумі похилилися голови. Та ось 
підіймається Петро і говорить: «Іду ловити 
рибу». «І ми з тобою», — відповіли апостоли.

Даремно пропрацювавши всю ніч, при-
пливли до берега. І тут, о диво, зустріли Хри-
ста! Живий Учитель стоїть перед ними та 
пригощає рибою! Воскреслий Христос знову 
з ними. Хоча і ненадовго. Але Вчитель дає 
важливі вказівки, і вони вдруге отримують 
сенс життя, знаходять та бачать перед собою 
мету, позбуваються страху, долають депре-
сію. Центром їхнього земного існування стає 
Христос і можливість благовістити людям. Ця 
сутність виявляється в їхній діяльності.

У моєму житті був період після вступу 
до університету, коли теж впала в депресію. 
Причин для цього було декілька: по-перше, 
в шкільному класі був постійний пресинг, і я 
сподівалася, що подібного в університеті не 
зустріну, але з перших днів відчула неприяз-
нь; по-друге, це було не те місце, де я хотіла 
навчатися; по-третє, не було нікого, кому 
могла б довірити свої переживання. Я не 
знала, куди подітися, де знайти порозуміння 
та підтримку. До думок про самогубство не 
доходило, але хотілося просто розчинитися 
в просторі.

Врешті я взяла до рук Біблію. І в Євангелії 
прочитала про життя Христа. Це було дуже 
близьке і зрозуміле для мене. Особливо стан 
апостолів, коли Його розіп'яли. Я теж не мог-
ла зрозуміти, як це — «воскреснути». Трохи 
пізніше запросили на одне зібрання, і саме 
там відчула Його поклик. Ні, це був не клич 
далекого минулого чи якесь марево, а ніж-
ний голос у серці. Мене кликав Воскреслий. 
Запрошував прийти до Нього та довірити 
всі життєві питання. І цієї ж миті я відчула, що 
винна перед Ним. Від усього серця склала 
перед Спасителем свої провини у молитві. 
Відтоді маю мету життя, впевненість у май-
бутньому та спокій серця. 

Воскреслий Христос і нині через Слово 
Своє може дати саме вам сенс життя, надію 
на вічність із Ним у Царстві Небеснім, сповни-
ти серце спокоєм та допомогти подолати не-
вирішені проблеми. Бо Він живий і люблячий 
Бог. Ви хочете цього? 

«Прийдіть до Мене, усі струджені та об-
тяжені, — і Я вас заспокою! Візьміть на себе 
ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я тихий і 
серцем покірливий,— і «знайдете спокій ду-
шам своїм». Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій 
легкий!» (Матвія, 11:28-30).

Любов Деркач

Чи може вилікувати депресію віра у Воскресіння?
Депресія... Це слово застосовується фахівцями десь близько століття, але часто його чуємо саме у наш час... 

І оскільки у статті йтиметься саме про неї, спробуємо розібратися, що це таке та як її подолати.

В еликдень 2021.
Чудовий день! Та й 

хто би сперечався? Якій 
людині спаде на думку бурчати на 
радість та святкову суєту? Адже це ж 
Великдень! Звідусюди чується сер-
дечне «Христос воскрес!» І не менш 
привітне «Воістину воскрес!» З пісень 
і посмішок виткана пасхальна неділя. 
У цього свята терпкий запах весни і 
талої землі.

Веселиться земля,
Зеленіють поля,
Розвилися гаї і діброві;
Соловейко в садку
Тьохка пісню дзвінку;
Од квіток дух несеться чудовий.
       (В. Самійленко)
Стоп! Стоп! Стоп! — скаже вдумли-

вий читач. Що це ми все про пташок 
та квіточки? А при чому тоді «Христос 
воскрес»? Може, правильно було б 
— «Природа воскресла! Воістину во-
скресла!» Так чиє ж воскресіння ми 
святкуємо? Що за віру сповідуємо? 
Християнську? Чи, може, язичниць-
кий культ богині неба, лісу та інших 
елементів природи?

О! Питання надзвичайно важли-
ве! Я не суджу, але міркую: чи не зда-
ється вам, що середньостатистичний 
обиватель живе і діє в конфлікті зі 
словами, які вимовляє в свято Пасхи? 
Він стверджує, що Христос живий, але 
поводиться так, ніби Його не існує 
взагалі.

Давайте поміркуємо: як зазвичай 
відзначають свято? Великодні гулян-
ня більше нагадують вшанування 
бога вина і веселощів Бахуса, ніж по-
клоніння Христу. Ви розумієте, про 
що йде мова? Алкоголь! Нонсенс: 
Христос і пиво! Христос і горілка! Вас 
це не дивує? На превеликий сором 
нашого так званого християнського 
суспільства потрібно визнати — це 
одна з найбільш прогресуючих вад в 
країні. Гріх, який є причиною сімейних 
драм, втрати здоров'я, кримінальних 
подій.

Статистика свідчить: за перший 
квартал 2020 року українці витратили 
на спиртні напої більше 13 мільярдів 
гривень. Якщо поглянути на діаграму 
розподілу затрат, то найбільше при-
падає на шкідливі звички — 23,4 %. 
Вони вийняли з «продуктового відді-
лення» гаманця пересічного українця 
майже кожну четверту гривню. Це 
стільки ж, скільки витрачено насе-
ленням на молочні та м'ясні продукти 
разом узяті! А ось на газети, журнали 
та книги пішло всього 1,9 % фінансів. 
Цей факт про що-небудь говорить?

Деградація. Маразм. Духовне 
зубожіння... Але так бути не може. 
Не вірите? Почитайте Євангеліє. Ви 
дізнаєтесь багато історій, які розпові-
дають про те, що відбувалося з людь-
ми, які вступали у взаємини з Ісусом 
Христом. Пропащі жінки, злочинці, 
фінансові ділки, бродяги змінювали 
свій сумнівний соціальний статус. 
Вони ставали безпечними для свого 
оточення, корисними для сім'ї і, що 
важливо, для Бога. Так було тоді, так 
відбувається й нині!

  От і все. Сподіваюсь, я нікому не зі-
псував свято. Більше того, буду радий, 
якщо мої слова спонукали декого оці-
нити свою правдивість і чесність — я 
вірю в те, що для таких людей Христос 
дійсно воскрес!

Павло Кригін

Парадокс
сучасностi

Є вангеліст описує нам тогочасне 
святкування Опрісноків, коли Ісус 
був на землі. Закон Мойсея мав 

заповідь, щоб на другий день свята Обми-
нання-Визволення (саме таке значення має 
слово «ПЕСАХ») святкувати свято Прісних 
хлібів.

І ось який підтекст став зрозумілим мені 
цього разу, коли вкотре прочитував Єванге-
ліє.

Поступово і якось непомітно у релігійни-
ків Пасха перетворилась на Свято хлібців. 
Зрозуміло, що головне святкування євре-
їв — це саме те, коли Бог вивів їх із Єгипту, 
і з одного сімейства утворив (признаємося, 
дуже непросто) Свій народ. І це повинно 
святкуватися у родах нащадків Якова.

Тому і призначення цього свята зрозу-
міле — передати дітям віру і правильне 
ставлення до Господа Бога.

Звичайно, Господь подбав, щоб люди 
відчували і смак свята, споживаючи саму 
Пасху (м'ясо ягняти, запечене з гіркими 
травами) з прісними хлібами. Щоб і на не-
вербальному рівні впливало, карбуючи 
його справжню суть у серцях дітей, моло-
ді та й усіх ізраїльтян. Утім, уже в часи Ісу-
са — євангеліст Лука підкреслює саме цю 
думку — центр уваги змістився з Великого 
Божого Визволення на більш прозаїчні і 
відчутні речі — хлібці. Тобто приготував 
спеціальні страви, вдягнув особливу оде-
жу, випив вина — уже ніби й відсвяткував. 
Так дійсно легше. Але коли початкове зна-
чення події змінилося та затьмарилося 
другорядним — вважайте Свято втраче-
ним.

Коли батько цього дня не передає ді-
тям віру, не нагадує священну історію і не 
прославляє Бога, то це перетворюється 
просто на свято живота і формальний 
обряд. Тож чи дивно тоді читати те, чим 
переймалися того передсвяткового дня 
книжники, фарисеї та й ті, хто прийшов 
відзначити Пасху, коли ревно «дбали» 
про свій народ, вимагаючи смерті Сина 
Божого?

Олекса Бурчак

Свято опрiснокiв чи «хлiбцiв»?

«Наближалося ж свято Опрісноків, що Пасхою зветься. А первосвященики й 
книжники стали шукати, як би вбити Його...» — 

читаємо в Євангелії від Луки, 22:1-2.
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— Алло, розкажіть спочатку про своє 
дитинство.

— В 2 роки і 8 місяців мене удочерили 
євреї. Названі батьки дарували свою любов 
і часто виконували всі забаганки прийомної 
дитини, тому я росла великою егоїсткою, бо 
була єдиною і довгоочікуваною дочкою та 
улюбленою онукою. Однак, оскільки я була 
ще і єврейкою, то за це мене дуже не люби-
ли в школі. Але на це мало звертала уваги.

— Щасливе дитинство в сім’ї! Невже 
так було завжди?

— Коли мені виповнилось дванадцять, 
бабуся, сяючи від щастя, повідомила, що 
в сім’ї очікується поповнення, і тому мамі 
доведеться лежати в лікарні. Тато весь час 
писав вірші, присвячені дружині, бабуся го-
тувала різні смаколики, а я залишалася без 
нагляду. І мене почала виховувати вулиця, 
що дуже негативно вплинуло на поведінку.

— Чи помітили це батьки?
— Думаю, що так. Але сестричка, яка 

народилася, мала великі проблеми зі здо-
ров’ям. У неї виявили пухлину головного 
мозку. Тому вони майже весь час їздили 
по різним медичним закладам. Нарешті 
знайшли лікаря, який погодився проопе-
рувати. Однак на третій день після операції 
сестричка померла. Що довелося пережити 
батькам, уявити важко. Маленькій донечці 
було лише три роки і п’ять місяців.

— Чи наблизила якось ця подія вашу 
сім’ю до Бога?

— Ні. Батьки були поглинуті своїм горем, 
а я — своїм. Подруг не було. В школі прози-
вали «жидівкою», і я з образи покотилася 
донизу.

— Як це сталося?
— Коли було 15, покохала хлопця, який 

мене захищав від однокласників. Я не знала 
Бога, не вміла розрізняти, де добро та зло, 
тому гріх пила, як воду. Через деякий час 
зрозуміла, що вагітна. Бабуся втішала, що 
незабаром мені буде 16, а за документами 
виповнилося 15, тому виникло питання 
справжнього віку. Мама пояснила, що в ди-
тинстві я була дуже крихітна, через те вони 
поміняли дату народження, тобто написали 
на кілька місяців менше, ніж було насправді. 
Це мене влаштувало, і я більше не допиту-

валася.
— Коли та як дізналися, що Ви з дит-

будинку?
— Від розпачу вчинила невдале само-

губство. І коли лежала в лікарні, то батьки 
всім розповідали, що я не рідна і цей вчи-
нок — наслідки поганої генетики. Знову був 
розпач, безнадія і сльози, бо вважала, що 

мене зрадили. Але подробиці дізналась пі-
зніше.

— Звідки довідались подробиці сво-
го далекого дитинства? Це був пошук? 

— Якось із чоловіком пішли до батьків 
у гості, і там я почула свою трагічну істо-
рію. Виявилось, що народилася в жіночій 
колонії, тому потрапила до дитбудинку. У 
названих батьків, до речі, теж євреїв, дов-
го не було дітей, і вони наважилися когось 
усиновити. Тато хотів хлопчика, а мама — 
дівчинку. Купили довжелезних парникових 
огірків у подарунок вихователю і поїхали до 
дитбудинку. Те, що побачили в цьому закла-
ді, викликало сльози і бажання пригорнути 
всіх сиріток. Поки майбутні батьки сиділи і 

вагалися, я швиденько вилізла на коліна но-
вого тата.

Так стала їхньою донькою. І коли хтось 
говорить, що батьків не вибирають, то я від-
повідаю, що це не про мене.

Щоб не викликати зайвих запитань, де 
я взялася, змінили дату народження та ім’я. 
Колись я була Вікторія Зайцева. А справжня 

мама — Зайцева Антоніна Мойсеївна. До 
речі, я її шукаю й донині. Тому буду дуже 
вдячна, якщо газетна публікація в цьому 
допоможе.

— Як склалося ваше сімейне життя? 
Адже воно почалось зовсім рано.

— Коли народився перший синочок, 
назвала Ростиславом. Його тато відмовився 
від нас. А через деякий час познайомилася 
з теперішнім моїм чоловіком. У нас тринад-
цять дітей, десять онуків. Найменшій донеч-
ці майже три роки. 

— Велика сім’я! А де Ви живете?
— Зараз в Ізраїлі, в місті Кіріят-Гат (Бі-

блійний Гат), вже більше двадцяти років. 
Але яким дивним чином Бог дозволив туди 

переселитися, то вже інша історія.
— Як склалися подальші стосунки з 

батьками?
— На жаль, мами вже нема. Вона захво-

ріла (теж мала пухлину головного мозку), 
але в цих стражданнях почала шукати Бога. 
За пів року до смерті встигла примиритися з 
Ним. Тато через деякий час одружився, і ми 
часто гостюємо в них, а вони в нас, бо теж 
живуть в Ізраїлі.

— А що привело Вас до Бога: радощі 
чи страждання?

— На жаль, страждання. Моєму тре-
тьому синочкові було лише 40 днів, коли 
обірвалося його життя. Він заснув і не про-
кинувся. Тоді я кричала Богові, в якого май-
же не вірила: «За що? За що?» Я вважала себе 
хорошою людиною. Тому до Нього було ба-
гато запитань, але відповідей не знаходила. 
Зібрала речі синочка (це був важкий 1994 
рік) і віднесла тим, у кого багато діток. Ними 
виявились віруючі, які ввічливо запросили 
на зібрання. Я почала ходити не тому, що 
тягнуло, а прагнула дізнатись лише одне: 
«Чому на сороковий день помер синочок?»

Через деякий час почула проповідь, що 
дітям належить Царство Небесне, і в нас 
буде можливість зустрітися з ним, але за 
умови, що самі станемо, як діти. Я зрозуміла, 
що потрібне покаяння.

— Чи важко було визнати провини, 
адже саме в цьому суть покаяння?

— Важко. Однак Господь працював над 
нашими душами. Нарешті і я, і чоловік стали 
дітьми Божими. 

— І останнє запитання: що дала Вам 
віра в Бога?

— Колись я шукала надію та втіху у дру-
зях, які згодом зрадили мене. А коли при-
йшла до Бога, Який не зраджує, у мене з’яви-
лася надія і на щасливу вічність, і на зустріч 
з Ним. Тепер змінилося все: цінності, думки, 
бажання. Серце змінилося. Обличчя зміни-
лося. Змінився життєвий напрямок. Мали 
розпач і безнадію, а отримали впевненість 
у майбутньому!

— Алло, щиро дякую за відверту роз-
мову. Божих благословінь вашій великій 
родині!

Інтерв’ю брала Неля Берчук

У кожного свій шлях до Бога
Спостерігаючи за людьми, можна помітити, що деякі, оточені любов’ю 

та турботою батьків, без великих потрясінь, легко знаходять істину в Ісу-
сі Христі. А іншим доводиться чимало пережити, щоб зрозуміти плани Бога 
стосовно них. Нині ми спілкуємося з Аллою Когутовою — цікавою, простою, 
довірливою християнкою, з якою звела доля під час відпочинку в Ізраїлі. Утім, 

вона розповість про себе сама.

«Б ог Авраама, Ісаака та Яко-
ва! Мій Бог! Благослови 
працю. Оздоров через мої 

руки це тіло».
Після такої молитви Марія Іванівна по-

чала вправно масажувати. В її рухах відчу-
вались сила та впевненість. Закінчивши ро-
боту, вона знову помолилась, а я запросила 
до столу: саме настав час обіду.

Марія Іванівна прийняла запрошення, 
попросила у Бога Авраама, Ісаака та Якова 
благословіння на їжу і запросила до столу 
Ісуса Христа.

Вперше почувши таку молитву, я була 
приємно вражена. Обід проходив по-осо-
бливому урочисто. Відчувалася якась неви-
дима присутність Господа. Мені захотілося 
ближче познайомитися з цією жінкою, тому 
попросила розповісти про себе й свою віру 
в Бога. Марія Іванівна погодилася, хоча було 
помітно, що згадувати минуле їй неприєм-
но.

Заміж вийшла у 28. Чоловік був молод-
шим на 2 роки. Розпочиналося, як у більшо-
сті молодих людей: випадкове знайомство, 
закоханість, швидке одруження. Спочатку 
все було добре. Працювали в одній устано-
ві: він водієм на рейсовому автобусі, вона 
— кондуктором. Одержали малосімейку, 
згодом народився синочок. Він був неспо-
кійним, багато плакав, особливо ночами. 
Через деякий час у дитини виявили пато-
логію опорно-рухового апарату. На думку 
лікарів, хлопчик навряд чи зможе пересу-

ватися на власних ногах.
Настали важкі часи: тривожні будні, 

затяжні лікарні, значні витрати. До таких 
труднощів чоловік виявився не готовим: 
міг на кілька днів зникнути, часто приходив 
напідпитку, докоряв. Потім у хід пішли ку-
лаки. А одного дня зібрав речі і покинув її з 
дитиною, поїхавши у далекий край до своєї 
родини.

Сльози, розпач, безвихідь вгамовувала 
воланням до Бога про допомогу. 

Тримаючи маленького безпомічного 
синочка на руках, розуміла, що її життя на-
лежить йому. Тому всю материнську любов 
вклала в дитину. Лікувала по санаторіях. 
Сама навчилася робити щоденний масаж. 
До року хлопчик почав трохи опиратися 
на ніжки і намагався взяти іграшки. А в три, 
завдяки копіткій материнській праці, — по-
чав ходити. 

Це була перемога, за яку вона зі слізьми 
дякувала Богові.

Минав час, син міцнів, ріс повноцінним, 
успішно навчався в звичайній школі. Та ма-
саж не припинявся ні на один день.

Лікарі дивувалися змінам у здоров’ї 
хлопчика і почали рекомендувати Марію 
Іванівну іншим матерям, які мали дітей з по-
дібними вадами. Так вона почала допомага-
ти іншим. Жінку все більше наймали. Таким 

чином з’явилися необхідні заробітки.
Тим часом син закінчив школу, поїхав 

до столиці, успішно склав вступні іспити та 
став студентом вузу. Навчання йому подо-
балося. З’явилися нові друзі, захоплення. На 
вихідних часто навідувався додому, а коли 
не вдавалося це зробити, сповіщав маму. 
Здавалося, нарешті життя налагодилося. 

Але одного разу син не приїхав і не по-
відомив. Такого ще не було. Занепокоїлось 
материнське серце.

Згодом отримала звістку, тільки не від 
сина… Вдарило прямісінько у серце: «Ваш 
син трагічно…» Не дослухала до кінця пові-
домлення, впала, немов підкошена, непри-
томна.

Співчутливо обнявши Марію Іванівну, 
я попросила не вдаватися у подробиці цієї 
трагічної втрати, а розповісти, як Бог допо-
міг усе перенести.

Вона тихо промовила, що без Нього не 
витримала б. Життя здалося зовсім непо-
трібним: «Для кого мені тепер жити, Боже? 
Немає більше сина. Все навколо стало бай-
дужим».

Якось у її двері хтось постукав. Відчи-
нивши, побачила молоду дівчину, яка про-
стягнула Євангелію і маленьку листівочку з 
написом: «А що після смерті?».

Сприйняла це як відповідь від Бога і 

почала жадібно читати. Зрозуміла, що Бог 
воскресив Свого Сина, Який тепер живий. 
Отже, Він може воскресити і її. Потрібно 
тільки повністю довіритись Богові. Ця надія 
і віра повернули до життя. Почала частіше 
виходити на вулицю, спілкуватися з людь-
ми.

Одного зимового вечора поверталася 
додому, відчула голод і згадала, що в квар-
тирі ніякої їжі не було: «О, Господи! Немає в 
мене на вечерю навіть картоплини».

Розповівши про свою потребу Ісусові, 
Марія Іванівна йшла далі. Її обігнали молоді 
люди, що несли важкі сумки. Несподівано 
вони послизнулись на присипаній снігом 
ковзанці й розсипали частину картоплі. 
Власники не затримались збирати її, пішли 
собі далі.

Марія Іванівна зупинилася біля такої 
знахідки. Перша думка була, що це їй Бог 
дає картоплю. «А якщо люди зараз повер-
нуться?» — майнула інша. І вона, не збира-
ючи, пішла далі.

Однак позаду почула крик: «Тьотю, 
тьотю! Зачекайте!» Зупинившись, побачила 
хлопчика, який наздоганяв її. «Це ваша кар-
топля!» — і дав їй кульок у руки.

Не встигла подякувати, як його вже не 
було видно.

Сльози вдячності Богові хлинули з очей. 
Такої смачної вечері вона ще ніколи не мала!

Відтоді, сідаючи їсти, завжди запрошує 
Ісуса до столу.

Катерина Колошва

Вечеря з Господом

 Сім'я Когутових: Алла з чоловіком Олегом, дітьми та онуками Сім'я Когутових: Алла з чоловіком Олегом, дітьми та онуками



ДВА БЕРЕГИ 5ВАЖЛИВІ УРОКИ

У 50-их роках минулого століття 
в американському коледжі на-
вчався один самовпевнений 

студент, який вважав себе атеїстом, а 
всіх християн — несповна розуму. Якось 
він звернув увагу на групу людей, що 
відрізнялися своєю поведінкою. Юнака 
це зацікавило.

Тому, познайомившись, запитав:
— Що змінило ваше життя? Чому ви 

не схожі на інших?
— Ісус Христос, — почув у відповідь.
— Знову релігія? — обурився пере-

конаний атеїст, бо вже мав невдалий 
досвід відвідування однієї церкви.

— Не релігія, а Христос!
Ця думка була свіжою і новою для 

нього. Виявляється, християнство й ре-
лігія відрізняються за суттю.

Самовпевненого юнака звали Джош 
Макдауелл.

«Нові друзі кинули виклик моєму ро-
зуму», — писав він пізніше. Тому з усім 
завзяттям почав досліджувати, чи міг 
Ісус Христос справді бути Сином Божим 
і вмерти від розп’яття на хресті? Чи дійс-
но воскрес?

Джош взявся досліджувати Біблію 
та історичні документи, щоб дове-
сти протилежне, знайти протиріччя в 
розповідях про Христа і спростувати 
все. Він хотів довести, що воскресіння 
— найретельніший, найпідступніший 
обман, але зіткнувся з такою масою 

фактів і достовірних свідчень, що ви-
мушений був визнати — Христос дійс-
но Син Божий, як Сам стверджував, і 
справді воскрес!

Джош розгубився — заперечувати 
не було чому. Розум і віра в Христа не 
вступали в протиріччя, тому він рішуче 
прийняв нову віру, а його студентські 
розробки згодом лягли в основу книг 
«Незаперечні свідчення» та «Не просто 
тесля».

Наведені події відбувалися не так 
давно, а книгами з основ християнства 
ми зачитуємося й нині.

В посланні апостола Павла до ефе-
сян, у 2-му розділі читаємо: «Бог же, 
багатий на милосердя, через Свою пре-
велику любов, що нею Він нас полюбив, 
і нас, що мертві були через прогріхи, 
оживив разом із Христом, — спасенні 
ви благодаттю, — і разом із Ним во-
скресив, і разом із Ним посадив на не-
бесних місцях у Христі Ісусі…»

Що ж необхідно для воскресіння з 

Христом? Поки людина не покається в 
гріхах, вона мертва для Бога і Царства 
Небесного, бо не з того матеріалу «зліп-
лена». Якщо кається в гріхах, народжу-
ється вдруге, її дух «оживає», тобто во-
скресає.

Хочете приклади? Таких людей, на-
роджених двічі, воскреслих духом мо-
жете зустріти в наших зібраннях. Вони з 
радістю поділяться досвідом свого на-
вернення й християнського життя.

Один із них — Петро, високий на 
зріст, кремезний чоловік, з сильним 
голосом та міцними руками, прожи-
ває на Хмельниччині. До покаяння був 
схильним до пиятики та інших гріхів. 
Вважався душею компанії, веселуном, 
про яких кажуть «За словом до кишені 
не полізе», а воно не все було літера-
турне й цензурне. Працював комбай-
нером, не раз у районній газеті його 
описували як передовика й зразкового 
громадянина, але був, як згадує тепер, 
звичайним грішником.

— Моліться за мене! — просив він 
свою віруючу тітку Надю. Вона так і ро-
била зі своїми друзями.

Настав день, коли Петро покаявся. 
Обличчя посвітлішало, мова змінилася, 
зникли з лексикону грубі слова. Чоло-
вік почав учитися говорити по-новому, 
славити Бога. Спочатку це було непро-
сто. Старі друзі ніяк не хотіли повірити, 
що товариш розлучився з поганими 
звичками назавжди. Запрошували до 
гулянки, перевіряли, чи не спокусить-
ся? Ходили, бувало, назирці, чи не зала-
ється? Однак і це минулося.

— Ти справді змінився, став іншим.
Тоді почав їм свідчити про Бога.
Зараз Петро — християнин, пропо-

відник, уболіває за благовістя в рідно-
му селі, переживає, що так багато лю-
дей йдуть у загибель зі своїми гріхами. 
Активно роздає газету «Два береги» 
на місцевому базарі. Всі знають цього 
усміхненого, доброго чоловіка.

Якщо запитати будь-кого з вірую-
чих: «Що для вас означає воскресін-
ня Христа?» або «Що зробив для тебе 
Господь?», почуєте у відповідь потік 
вдячних слів і щирих визнань. Навіть 
мовчазні стають красномовними.

Христос і нині любить людину, і ба-
жає визволити її від гріха, дати спасіння, 
перевести від смерті до воскресіння.

Ольга Фесенюк

Воскресіння живих
Воскресіння Христа важливе не тільки для історії, але й для теорії та 

практики нашого щоденного життя. Виявляється, ми також можемо 
воскреснути з Ісусом Христом! Не тільки можемо, а просто зобов’язані це 

зробити ще за життя, якщо, звичайно, бажаємо потрапити на небо.

С ивочолий, вже майже сліпий дідисько Радо-
слав давно не підводився зі свого сідалища. 

А коли сьогодні прийшли три князі з лихою 
вісткою і певним власночутим словом від великого кня-
зя Володимира, зрозумів, що не зведеться вже ніколи. 
Слово було, мов вирок: «Конче запровадити нову віру 
й поклін!.. Візантійську…», — так передали слова воло-
даря… І оскільки той, вперше за 25 літ, не порадився з 
ним — найвищим волхвом — стало зрозуміло: рішення 
тверде… Усіх верховників, і навіть чернь, чекають вели-
кі переміни, які докорінно перевернуть усе князівство.

І це смертельно лякало його — древнього вер-
ховного жреця Радослава...

Нам важко до кінця уявити, що сталось 
із нашим народом, коли прийшли пе-
реміни. І зараз мова не про політи-
ку. Заміна князів чернігівських 
коростенськими, чи навпаки, 
міняла життя народу, але не-
надовго. Однак великі змі-
ни таки ставались. Ті — які 
клали відбиток на цілі 
століття, і навіть довше. І 
однією з головних стало 
християнство, яке, зреш-
тою, прийшло на ці землі. 

Природно, що такі ве-
личезні перетворення не 
приносять блискавичних 
результатів, особливо коли 
це стосується внутрішнього 
життя людей. Адже вчення Ісу-
са найбільш спрямоване міняти 
саме його. Бо з серця — усі джерела. 

Немає потреби описувати до-
християнську пору, погляньмо краще, 
що принесла вона, Ісусова наука.

У поганських сподіваннях на кровожерну вер-
ховну справедливість, Надія була схована на дні 
Пандориної скрині під нещастями, пороками, хво-
робами. У християнському ж ученні, Надія є однією з 
найвищих цінностей разом із вірою та любов'ю.

Вона стає живим і реальним емоційним відчут-
тям, яке народилось від усвідомлення, що ти в ру-
ках премудрого, люблячого, святого, справедливо-
го Творця. Таке позитивне хвилювання тепер стало 
приходити в душу кожного: простолюдина і вельмо-
жі, заможного і невченого, раба і князя.

Переконання у справедливості й більш того — у 

милосерді Господньому — стало загальнодоступ-
ним. Сподівання на те, що в майбутньому настане 
зустріч із Тим, Хто безмежно тебе любить і для цього 
переміг смерть, стали реальними. Тож саме це спо-
дівання, ще з древніх часів, формує загальну культу-
ру і ментальність. З суб'єктивної  стає об'єктивною. 
Суверенною від людей. Незалежною від жерців, від 
володарів світу цього, і навіть від обставин життя.

І це дає християнському суспільству, і кожному 
о к р е м о , тримати у собі 

в е к -

т о р 
п р а г н е н н я вгору. Так званий 
божественний оптимізм, який мали Його учні. Мали 
і рознесли світом. Отже, дійшли й до України.

Ця, не відома до того, перевага майбутнього над 
минулим, і навіть над теперішнім, була вражаючою. 
Причому моя присутність у небі залежить не від ве-
редливого верховного божества чи незрозумілих 
вибриків долі. Ось саме така надія і перевернула 
спочатку Європу, а далі поступово стала змінювати 
і нас — з язичників на християн. Й до того освітила 

майбутнє — зробила ментальність значно відкри-
тою і навіть сформувала іншу культуру. Нову, доско-
налу, і тим більше, чим більш у ній християнства.

Ось ця надія, як пише про неї Євангеліє, і є яко-
рем безпечним і міцним, який у земних об'єктивних 
негараздах тримає християнське серце у спокої. 
Справжньому небесному спокої.

Отже, коли прийнята володарями, така філософія 
осмислилась, то повстала як загальнонародна цін-
ність і навіть перетворилась на життєвий принцип, 
а потім і світогляд. Так, що з'явилося навіть учення 
чи богослов’я Надії, яке повністю впливає на соціум, 

культуру, літературу, науку і політику. На здібності 
і, головне, бажання йти до світлого майбутньо-

го. Сподівання на вишню справедливість, 
на перемогу добра над злом, життя над 

смертю.
Християнське богослов'я надії оз-

начає: «мислити в майбутнє, пов'я-
зуючись з теперішнім, перетворе-

ним вірою у прийдешній світлий 
ідеал, гарантом якого виступає 
блага божественна співучасть». 
Тому християнська надія — це 
яскрава активна життєва по-
зиція, зорієнтована на затвер-
джене вже сьогодні царство 
любові, свободи, істини і добра. 

Для якої віра у Христа, Який пе-
реміг смерть, є підвалиною.

Філософ Кант питання надії вва-
жав одним із трьох головних питань 

людства. «На що я можу надіятись?» 
— так писав він. А ось філософія Ніцше 

і марксизм одразу відкинули її як релігійне 
темне поняття, яке заважає будівництву цар-

ства матеріалізму.
Отже, надія християнська — світлий промінь, 

який вказує людині (народам) шлях уперед зі споді-
ваннями на Предвічного. Вона допомагає триматись 
у спокої і призводить до любові між людьми. І це 
лише невеликий момент, народжений цим неосяж-
ним, з точки зору раціоналізму, фактом Воскресін-
ня Ісуса Христа — Його перемоги над смертю. Що й 
стало головним предметом і підвалиною віри і надії 
християн та справило величезний вплив на всі темні 
шляхи заблукалих народів.

Так діє вона і сьогодні. На нас, сучасних.
Андрій Миронюк

НАДІЯ  ХРИСТИЯНСЬКА



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНЄ СЛОВО

Г алині завжди не подобало-
ся, що Дмитро захоплюється 
окультними науками. Інколи 

лякав його відсутній погляд і сталеві нотки в 
голосі. Та чоловік переконував, що знайшов 
прекрасний шлях свободи від тиску плоті, 
що ця наука робить його сильнішим і мудрі-
шим.

Коли Галина стала християнкою, то 
зрозуміла, що Дмитро потрапив у жахливу 
духовну оману й стала ревно молитися за 
спасіння його душі. Чоловік спочатку поста-
вився до цього вороже, та потім заявив:

— Гаразд, це твій вибір, тільки мене не 
агітуй, я з іншої сфери…

Нещодавно, начитавшись своїх книжок, 
упевнений у собі Дмитро оформив декіль-
ка кредитів, щоб збудувати дім і придбати 
нову машину. Галина намагалася протисто-
яти: повертати гроші в банк потрібно було 
з великими відсотками в короткий термін. 
Намагалась умовити чоловіка, переконую-
чи, що коли хтось із них залишиться без ро-
боти, то не зможуть виплатити борги. Але 
він відкинув усі розумні доводи дружини, 
запевняючи, що справи на його фірмі йдуть 
блискуче й без роботи не залишиться; і ні-
який Бог не завадить йому зробити те, що 
хоче.

Одного разу він повернувся додому 
дуже пізно. Галина, глянувши на засмучене 
обличчя чоловіка, зрозуміла: сталося щось 
недобре. Він мовчки сів у крісло, зі всієї сили 
стукнув кулаком по столу й відвернувся.

— Дімо, що трапилося?! — м’яко промо-
вила вона.

— Та що тут розказувати! Фірма на межі 
закриття: курс долара дуже піднявся! В умо-
вах кризи я нічого не можу виправити! — і 
знову вдарив кулаком по столу й застогнав:

— Катастрофа, катастрофа!
— Дорогий, треба сподіватись на Госпо-

да. Він може все! — і хоча Галина це про-
мовила спокійно й впевнено, та він наче 
вибухнув:

— Невже ти така дурна, що не розумієш: 
ніхто й ніщо нам не допоможе! Ми збідніли, 
й тепер банк може забрати за борги наш бу-
динок!

Так воно й сталося. Через деякий час 
надійшло судове рішення про те, що їхнє 
житло з усім майном переходить у власність 
банку за несплачені вчасно борги. На пере-

селення дали два місяці.
Та біда, зазвичай, не приходить одна. Від 

усіх цих переживань стан здоров'я Дмитра 
погіршився — і він звернувся до лікарів. 
Після першого ж обстеження виявили сер-
йозну хворобу кишківника. Грошей на ліку-
вання не було — і його відправили в лікар-
ню для малозабезпечених.

На щастя, невдовзі приїхала мати Гали-
ни, Ольга Павлівна, й тепер з донькою день 
і ніч в постах і в молитвах просили в Господа 
допомоги.

Ольга Павлівна майже невідлучно чер-
гувала біля Дмитра, якому ставало деда-
лі гірше. Він, як і раніше, не бажав нічого 
чути про Бога й тільки безсило стогнав від 
болю, повернувшись до стіни. Інколи про-
сив тещу, щоб вона поправила подушку або 
дала напитися, а після того одразу ж заплю-
щував очі, даючи знати, що не має наміру 
спілкуватися з нею.

Якось після того, як Ольга Павлівна наго-
дувала зятя «з ложечки», він вперше подя-
кував їй і тихим голосом, чи то питально, чи 
то ствердно, промовив:

— Замучив я вас… Що ж буде тепер з 
дітьми?!

Він застогнав і зморщився від болю, 
який посилювався. Потім раптом заплакав, 
по-чоловічому, майже без сліз, покашлюю-
чи, здригаючись всім тілом, й розгублено 
додав:

— Нічого не розумію… Що відбуваєть-
ся?! Я завжди був упевнений, що в мені — 
сила, спроможна пробивати будь-які стіни! 
Ви ж знаєте: більше 25-ти років займався 
йогою й медитацією. Думав, що можу воло-
діти собою у будь-яких ситуаціях… Та зараз 
почуваюсь абсолютно розбитим, не можу 
навіть опанувати себе… І ще я… І ще я дуже 
боюся смерті!

Ольга Павлівна мовчки молилася, а по-
тім відповіла:

— Кого Син Божий звільнить, той істин-
но вільним буде.

— Хто це сказав? Звідки ви це знаєте? 
— Дмитро був приголомшений силою цих 
слів. Він навіть підвівся на лікті, намагаю-

чись не упустити щось дуже важливе для 
себе.

— Дорогий мій, це слова Ісуса Христа. 
Якщо ти звернешся до Нього, Він Сам пояс-
нить тобі все…

Цю ніч хворий провів за читанням тещи-
ної Біблії. А вранці його, як зазвичай, відві-
дав лікар і, оглянувши, важко зітхнув. Він 
здивувався, коли хворий із незвичним для 
нього спокоєм сказав:

— Не хвилюйтеся, лікарю, головне — 

встигнути пізнати істину!
Увечері прийшла Галя й сповістила, що 

пастор церкви запропонував їм помешкан-
ня, та ще й безоплатно: в молитовному домі 
нагорі є дві кімнати для гостей з необхідни-
ми зручностями, і вони можуть перебрати-
ся хоч сьогодні.

— Який поворот!.. Я буду помирати на 
святому місці! — замислено промовив він.

— Дімо, — вона благально звернулася 
до нього, — ти мусиш погодитися, що ми не 
можемо перевезти в Дім молитви твої книги 
з окультизму…

Біль у його тілі став нестерпним, він від-
чув, що близький до істерики.

— Що ти пропонуєш? — занепокоєно 
запитав і враз зрозумів, що ці книжки вже 
втратили для нього всяку цінність. Роками 
напружено намагався з їхньою допомогою 
піднятися над метушнею земного життя, 
перемогти власну слабкість і недоскона-
лість, а тепер зрозумів, що тільки опускався 
в темну безодню духовного банкрутства… 
І тільки Біблія допомогла усвідомити, що 
так і не зміг звільнитися від себе, а, навпаки, 
робився дедалі залежним від тієї таємничої 
злої сили, яка затягувала в безвихідь. Зараз 
Дмитро точно знав, що, коли б не ця неспо-
дівана хвороба й матеріальне зубожіння, 
які допомогли йому повернутися лицем до 
Бога, він, без сумніву, закінчив би життя са-
могубством.

— Не тисни на мене, будь-ласка, — тихо 
попросив він, — я на шляху до Нього, та 
плід покаяння повинен визріти: хіба не так 
написано в Біблії? — а потім додав: — Усі мої 

книги… ти можеш знищити…
З лікарні його виписали, бо далі лікувати 

було недоцільно.
Коли вони переїхали в Дім молитви, 

Дмитро здивувався, як тут затишно! Хоча 
не так просторо, як було в їхньому новому 
домі, та все необхідне є.

Хвороба прогресувала, але на душі ста-
вало дедалі спокійніше. Щоранку приходив 
хтось із віруючих, приносив гостинці, при-
вітно цікавився його самопочуттям, потре-
бами. Дмитро розумів: вони не хотіли нав’я-
зуватися, але щиро старалися допомогти.

Одного разу залишився один: Ольга 
Павлівна поїхала на деякий час додому, Га-
лина була на роботі, діти — на заняттях. Він 
із задоволенням підставив обличчя соняч-
ним промінчикам і подумав: «Я ненавидів 
Бога й насміхався над Ним, а Він прийняв 
мене, злого й упертого, під дах свого свято-
го дому — значить, дійсно любить мене… 
Дивно все це! Коли я був здоровим і за-
безпеченим, то не міг справитися навіть із 
роздратуванням… А тепер невиліковно 
хворий, втративши усе майно, чомусь спо-
кійний, а душа ніби завмерла в передчутті 
якогось солодкого відкриття…»

— Господи, — звернувся він до Того, чию 
присутність явно відчував, — дякую, що Ти 
любиш і прощаєш мене, грішника! Звільни 
від усякої темряви! Я хочу в Твоє світло!

Через якийсь час у двері постукали. 
Дмитро розплющив очі. Тепер уже вся кім-
ната була заллята сонячним сяйвом.

— Увійдіть! — коротко відповів він на 
стук.

На порозі з'явився незнайомий чоловік 
і, привітавшись, сказав:

— Я священнослужитель церкви і, якщо 
ви не проти, хотів би з вами поспілкувати-
ся…

— Ви прийшли вчасно, — посміхнувся 
хворий, — я щойно вперше говорив із Бо-
гом і впевнений, що це Він прислав Вас до 
мене!

Коли ввечері Галина повернулася з ро-
боти й побачила радісне обличчя чоловіка, 
серцем усе зрозуміла та трепетно запитала:

— Дімо, щось сталося?
— Так, я спасенний і вільний від пітьми! 

— упевнено відповів він…

Світлана Тимохіна

…І відступила пітьма

—Л юдмило, я щойно була в 
Одарки Архипівни. Про-
понує старенька, щоб 

ми випалили в неї бур‘ян на городі, а вліт-
ку матимемо де косити корові. Там пирій 
розрісся, як щітка. Збирайся, зараз і підемо, 
приберемо хутенько, поки Віточка спить, бо 
яка тоді буде робота, коли дитина бігатиме 
постійно під ногами.  

— Мамо, давайте іншим разом, щоб не 
наробити лиха: такий вітер різкий. Приїдуть 
Катя і Сергій, тоді гуртом швиденько спа-
лимо. Або ж хоч тоді, коли безвітряно буде, 
чомусь так на душі неспокійно, — вмовляла 
я свекруху.

— Ой, перестань, скільки того діла. Ще 
трішки тепла, і зазеленіє все. Ти з одного 
боку, я з іншого. Хіба ми ніколи не випалю-
вали? — наполягала вона.

Я підкорилася, взяла граблі й неохо-
че пішла слідком за нею через городи до 
бабки Одарки, котрій частенько купую все 
необхідне в магазині, бо вона вже ледь пе-
ресувається подвір'ям. Господиня зустріла 
нас привітно:

— Ви вже прийшли! От добре! Наведіть 
лад на городі, бо я вже не гожа до роботи.

— Підемо ми, бо день біжить швидко, — 
сказала на ходу мама, прямуючи на город. 

—  Я трішки приляжу, щось у голові шу-
мить, — сказала літня жінка і пішла до бу-
динку.

Суха трава загорілася миттєво. Легень-
кий  вогняний язичок, підхоплений  рвуч-
ким вітром, блискавично розрісся і побіг 

сухими бур’янами до сусідської хати — до-
бротного маєтку старенької бабці Зіни, ко-
тру на зиму забрала донька, що мешкає в 
місті. Ми кинулися переймати полум‘я, шви-
денько відгрібати від дерев’яної огорожі 
суху траву і листя. Насилу впоралися, але…   

 — Людмило, озирнися! Ми нічого вже 
не зробимо! — крикнула бліда, як смерть, 
мама, котра тепер стояла розгублена, опу-
стивши руки.

Поки ми гасили вогняний хвіст, голова 
ніби тішилася над нами, витанцьовувала, 
сичала і тріщала, грізне полум’яне жерло 
страшною лавиною летіло на іншу вулицю. 
Ще мить — і спалахнуть одразу п’ять хат. 
Мене почало лихоманити, в голові майнула 

страшна думка: «За це посадять. Я буду все 
життя віддавати борги людям за заподіяне 
зло. А що буде з донечкою?»

— Боже, змилуйся, допоможи! — закри-
чала я з переляку, і Всевишній раптово від-
повів на мою телеграму.

Цієї ж миті полум’яна стихія наче зав-
мерла. Зупинилася і, немов обдумуючи свої 
підступні рішення, повільно погойдувалася, 
зменшуючись у кільканадцять разів.

— Мамочко, давайте швиденько гасити, 
— гукнула я.

 В її зіницях мигонула іскорка надії, і вона 
побігла.  

Ми одна поперед одної хутко гасили не-
величкі острівці вогню в лозах хмелю і дико-

го винограду. 
— Це вони зупинили вогнище, — озва-

лася вона нарешті.
— А ось, дивіться: і хміль, і виноград 

горять. Хіба тієї температури не вистачи-
ло б увесь його розпалити? — запитала я 
обережно, збиваючи останній пагінець по-
лум’я.

— Гадаю, що вистачило б, — погодилася 
зі мною мама.

— Я впевнена, що це Божа рука допомо-
гла зупинити це жахіття.

Вона підійшла. Уважно зазирнула мені в 
очі. І раптом… її дужа рука повільно пригор-
нула мене до себе. Вперше за довгі роки в 
зіницях не горів гнів, що я штунда. З очей, 
чорним від сажі обличчям котилися ряс-
ні горошини:

— Донечко, ти маєш рацію. Бог дійсно 
є! — промовила вона.

Від пережитого в мене трусилася кож-
на клітина єства. Я обняла її і схилилася 
на таке враз до болю близьке і рідне пле-
че. Ми обидві дали сльозам волю.

— Матусю, давайте подякуємо Богові 
за Його милість до нас, — попросила я.

— Боже! Прости, що я не вірила в 
Тебе! Дякую… щиро дякую… У мене не 
вистачає слів, і життя не вистачить, щоб 
віддячити Тобі за все.., — промовляла 
вона ридаючи. 

Чи то жах від пережитого, чи весняне 
лагідне сонячне проміння розігріло її за-
грубіле серце…

Надія Литвин

Телеграма
до Бога
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З настанням весни все часті-
ше згадується Воскреслий 
Спаситель. Бо кожна нова 

травинка, що з'явилася з чорної зем-
лі, або квіточка чи навіть зелений ли-
сточок звіщають про воскресіння.

А тут — залишитися вдома?
Я пам'ятаю Великдень з самого 

дитинства, коли була ще в початко-
вих класах. Усюди загальне пожвав-
лення і піднесений настрій. Ми, діти, 
просто раділи. Дорослі, в міру своїх 
знань про сенс та історію торжества, 
привносили в ці дні приємні зміни у 
повсякденне життя.

Та що говорити про людей — сама 
природа радувала і змінювалася пов-
сюди! Цвітіння садів, квіти на клум-
бах, пташині трелі…

Як правило, наша сім'я до цих 
святкових днів вже покидала землю 

вічної мерзлоти Ямало-Ненецького 
автономного округу. Тому поїздка у 
відпустку, в Україну, передбачала ве-
лику кількість «воскреслих» рослин і 
подвоювала радість зустрічі з рідни-
ми.

Тоді, в дитинстві, я не розуміла 
значення слів «Христос воскрес», 
але чомусь так приємно було віта-
тися ними. Моя дитяча душа раділа! 
Поступово усвідомлювала істину, що 
Творець переміг смерть та пекло, і 
Він живий навіки.

Нині знаю справжнє значення 
свята, і те, що, воскресивши Господа 
Ісуса, Бог воскресить через Нього і 
мене.

Тому таке свято ніщо не може за-
тьмарити. Навіть пандемія.

Марія Білоусова

Ніщо не може затьмарити!
Минулого року, на початку пандемії, з метою нерозповсюдження ві-
русу, що охопив людство, владою був підготовлений проект «Велик-
день удома». Здавалося, що серце тоді закували в лещата. Як так? 
Найбільше і найвеличніше свято провести вдома? Адже хочеться 

всіх привселюдно вітати «Христос воскрес!»

Д ивно, але пригадуючи ди-
тинство, усвідомлюю, що 
з маленькою людиною Го-

сподь працює таким же чином, як і з до-
рослою, коли та робить нехай і малень-
кі, але впевнені спроби навернутись до 
Нього.

Я зростала в радянські часи, і з пер-
шого року навчання в школі мала за 
мету добре вчитися, бути за приклад у 
всьому. Дякувати батькам, вони теж до-
кладали чимало зусиль, щоб це здійсни-
лося.

А коли перший рік навчання підхо-
див до кінця з відмінними результатами, 
то наблизився Великдень — улюблене 
свято нашої сім’ї. Ми звикли відзначати 
його разом зі всією родиною. І це було 
для нас, дітей, щось священне.

Пам'ятаю, як тітки, дядьки, бабусі, ді-
дусі, а найголовніше — наші двоюрідні 
сестри і брат — йшли до храму, злива-
ючись з великим потоком односельців, 
звершати дивне і таємниче для нас дій-
ство — поклоніння  Христу.

Якби можна було заглянути в мою 
душу під час тих процесій і ходи людей, 
то всі побачили б дитячу радість, ціка-
вість і захоплення.

Але наступного дня вчителька по-
кликала мене та однокласниць з бап-
тистських сімей і повідомила, що за 

відвідування богослужінь на Великдень 
ставить нам двійки за поведінку. А мені 
ще особисто сказала, що похвального 
листа за відмінні успіхи тепер не бачити.

Розповівши дома про покару одно-
класницям і мені, я чекала на допомогу 
батьків. Але тато сказав:

— Доню, вчися боротися! Тобі дове-
деться відстоювати себе.

З таким повчанням батька я і дочіку-
валась кожного Великодня.

В середніх класах продовжувались 
погрози класних керівників. Смішно, 
але це підштовхувало нас до хитрощів. 
Великодньої ночі ми перевдягались в 
одяг наших тіток (зростом вони були не-
високі) і йшли до храму. Але завжди по 
периметру навколо нього снували дру-
жинники. Тому в понеділок на шкільній 
лінійці знову зачитували і моє прізвище 
як порушниці.

Чому згадую цю історію з минулого? 
Тепер, коли я в церкві Ісуса Христа 

вже більше 20 років і споглядаю на по-
коління дітей з наших сімей, то бажаю і 
їм такого ж бажання сміливо поклоняти-
ся Господеві, незважаючи ні на що. Хочу 
повторити повчання мого тата, яке до-
помогло в дитинстві:

— Діти, вчіться боротися! Вам дове-
деться відстоювати свою віру. 

Майя Бабич

Діти, 
вчіться боротися!

З нову свято. Ви вже приготували 
пасхальні яйця? Чи, може, на-
брали столітрову каністру води, 

щоб окропити усіх сусідів? Що ще є у запа-
сі: приготована ковбаска, святкова пляшка 
оковитої, — а як же без неї? А потім, — як 
плануєте відзначити? Напевне, галасливою 
компанією будете веселитись. Можливо, на 
природі.

Ні, ні! Я, мабуть, усе переплутала: ви, за 
тиждень чи більше, почали поститись: їли 
пісну їжу, сумували про свої гріхи та жури-
лись, що так мало приділяли часу молитві 
та роздумам про страждання Спасителя. А 
ще складали обітниці, що в майбутньому 
обов'язково припините сварки з домаш-
німи, пробачите усіх, на кого образились, 
забудете непристойні слова і, напевно, пе-
рестанете вживати алкоголь під час святку-
вання.

Однак, як би не лаяли нашу неньку Укра-
їну, але народ у нас таки богобійний. 

 А погляньмо на інших. У Німеччині десь 
викопали якогось зайця і змусили всіх шу-
кати яйця, які він начебто поховав. Де вони 
таке вичитали? А в Болгарії з вікон вики-
дають посуд. То, певно, так з гріхами роз-
бираються. В Іспанії ще цікавіше: ходять у 

ковпаках, таких як ку-клукс-кланівці, тільки 
червоних. Мовляв, це образ грішників, що 
каються. Цікаво, якби у нас усі грішники таке 
понадівали… А чи понадівали б? Це вам не 
в кролика переодягтись…

А в Америці? Вийшов «наш Іван» зранку 
на роботу, а там усі ходять та й з якимось 
Easter (Істер) вітають. Понаставляли купу 
зайчиків і тішаться. От наш і запитує: «Що 
за свято?». А вони йому: «Та то наше націо-
нальне, бізнесове». Деякі кажуть, що взагалі 
не знають. А він дивується, бо ще пам’ятає, 
як колись матуся до церкви водила….

От і приходять думки: «Невже забули? 
Невже країни, які були колискою реформа-
ції, що надихала безліч людей іти за Госпо-
дом, не пам’ятають суті такого великого свя-
та?» Все більше переконуєшся, що таке сите 
життя занурює в духовний сон.

 Але чомусь і ми прагнемо тієї «ситості», 
а з нею й тих модних тенденцій, у яких усе 
менше місця Христові. І виникає запитання: 
чи можливо нам залишитись тим чистим 
осередком, який би сяяв Господнім світлом 
у духовній темряві, що обгорнула світ?

Незабаром велике свято. Яким воно 
буде?

Людмила Негода-Хорошун

Яким буде велике свято?

Щ е минулого року засоби ма-
сової інформації відзначали, 
що найбільш жорсткі обме-

ження на період святкувань запровадили 
країни, де релігія має особливо великий 
вплив на суспільство. Бо люди масово 
відвідують церковні служби, збираються 
у родинному колі. З 12 березня 2020-го 
року український уряд запровадив ка-
рантин з метою протидії поширенню ко-
ронавірусної інфекції COVID-19. Поступо-
во переносячи кінцеву дату, дійшли до 11 
травня… З одного боку, влада залишила 
рішення про великодні святкування за 
церковним керівництвом, а з іншого — 
ввела певні обмеження для масових за-
ходів.

Як відсвяткували Великдень 2020-го 
люди Одеського регіону, де я проживаю? 
Одні кажуть, що ходили прославити Во-
скреслого і відвідали церковні служін-
ня згідно з карантинними нормами — в 
масках, 1,5 метри один від одного. Інші 
приходили на обряд посвячення, де зна-
ходились виключно на відкритому повітрі 
нетривалий час, теж дотримуючись від-
повідних норм. Але більшість нікуди не 
ходили і не спілкувалися з приводу свята, 
посилаючись на те, що треба дбати про 
своє здоров'я та близьких. І не вбачають у 
цьому великої проблеми.

Звичайно, можна знаходити і креатив-
ні способи відвідати богослужіння, не по-
рушуючи карантину. Лунають заклики ди-
витись чи слухати богослужіння он-лайн. 
І це деяким чином може компенсувати 
духовні запити людей. Але чи компенсує 
в повній мірі? Чи зможемо завжди жити 
«он-лайн», без живого спілкування? А 
якщо святкування Пасхи по церквах вза-
галі скасують… Чи пам’ятатимемо про 
Воскресіння Христа? І чи справді свято 
Пасхи для нас — Великий день?

Пасха 2021-го. Опитуючи людей нині 
з оглядкою на минулий рік, хочеться від-
значити: християни наголошують на тому, 
що стомилися. Від масок, карантинів, лок-
даунів, обмежень… Стомилися від нега-
тиву:

— Хочеться чогось світлого і радісно-
го!

— Хочеться свята, бо віримо, що Бог 
нас охороняє.

— Маємо дбати про здоров'я, але 
більше про душу…

Радісно і тепло стає від таких слів! Зви-
чайно, весна приходить незалежно від 
локдаунів і пандемій. Тим більше не зале-
жить від цього і Великдень, якщо віра та 
надія — наші супутники.

Н. Ферфелуца

Випробування вiри
Святкування Пасхи у часи тотального карантину стало справжнім 

випробуванням для країн усього світу. Не оминуло це й Україну. 

ПАСХА?



ДВА БЕРЕГИ8 КОРИСНІ ПОРАДИ 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)605-08-03, Сергій;
+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.

П огодьтеся, не всі звички 
є хорошими. На практиці 
вкрай нелегко привчити 

себе чомусь позитивному та позбутися 
негативного. 

Нижче зібрані поради для тих, хто 
дійсно хоче змінити життя на краще та 
привчити себе до чогось корисного.

 ► Складіть список
Спостерігайте за собою та зауважуй-

те, чого б хотіли позбутися. Майте на ува-
зі, якою б гострою не була ваша пам’ять, 
чорнило таки краще.

 ► Почніть з чогось одного
Іноді здається, що життя — це су-

цільний набір поганих звичок, і міняти 
потрібно все. Такий підхід дестабілізує 
людину і зводить нанівець усі намагання. 
Тож аби закінчити великим, почніть з ма-
лого.

 ► Не ліквідовуйте, а замі-
нюйте

Чимало тих, хто не замислюються — 
чим замінити погане. Як результат, до лю-
дини не зайнятої все повертається знову. 
Тому слід наперед продумати, якою хоро-
шою звичкою заміните погану.

 ► Використовуйте нагадуван-
ня

У час прогресу інформаційних техно-
логій зовсім не складно адаптувати свої 
девайси для короткочасних нагадувань. 
Багато хто цим нехтує, а даремно.

 ► Оптимізуйте вільний час, 
будьте послідовними

Саме вільний час є комфортним се-
редовищем для розвитку як хороших, так 
і поганих звичок. Тому навчіться заздале-
гідь складати графіки планування часу та 
розписуйте обов’язки. Це допоможе вам 
прогресувати.

 ► Теорія двадцяти одного дня

Вважається, що для формування і за-
кріплення нової звички необхідно 21 день. 
Цей фактор був науково доведений у США. 
Його суть полягала в тому, що група до-
бровольців носила окуляри з вбудовани-
ми лінзами, які перевертали все з ніг на 
голову. Експеримент планувався на місяць, 
причому люди повинні були носити ці оку-
ляри цілодобово. З плином часу їхній мо-
зок адаптувався до такого повороту подій, 
а пік припав на двадцять перший день. За 
результатами дослідження, цього було до-
статньо, щоби сприйняти таке зображення 
як реальне. Але як тільки людина знімала 
окуляри, мозок знову адаптувався до звич-
ного способу життя за 21 день. 

 ► Не все так просто… Однак 
не опускайте руки

— Будь-який пропущений день дове-
деться наздоганяти кількома. 

— Чим складніше звичка, тим більше 
днів потрібно на її формування. 

— Навички, пов’язані з фізичною ак-
тивністю, вимагають більше часу.

— Не очікуйте, що все вийде одра-
зу. Старайтеся адекватно оцінювати свої 
можливості, але наполегливість — запо-
рука успіху.

 ► Шукайте позитивних одно-
думців

Знайдіть людину, яка мотивована тими 
ж цілями, що й ви. Удвох завжди легше. 
Шукайте тих, на кого хочете бути схожим. 
Вчіться спостерігати зі сторони за людьми, 
які мають хороші звички.

 ► Віддаляйтесь від спокус
Постарайтеся максимально відмежува-

тись від негативних чинників, які можуть 
підштовхувати на небажане.

 ► Знайдіть собі достойну мету
Використовуйте свої звички для до-

сягнення мети, яка вас мотивує. Іноді для 

цього потрібно переосмислити своє жит-
тя. Саме неправильна мета призводить до 
непотрібних чи шкідливих звичок.

5 корисних порад, які 
обов’язково вам сподобаються

1. Під час прийому їжі — лише 
їсти

Ніяких гаджетів, зайвих розмов та неу-
важності. Ви почнете усвідомлювати, «що» 
і «як» їсте. Однак звички з дитинства «до-
їдати все, що в тарілці» та «нічого не зали-
шати» призводять до переїдання.

2. Сходи замість ліфта
Якщо ви ведете малорухливий спосіб 

життя, то таке кардіотренування буде ціл-
ком доречним і підійде навіть тим, хто під-
тримує форму щодня. Примушуючи себе 
до додаткових навантажень, ми маємо 
змогу тренувати не тільки тіло, а й розум. 

3. Ведіть щоденник
Для правильної, адекватної оцінки 

дійсності необхідно її з чимось порівнюва-
ти. І немає нічого кращого, як співставляти 
свої попередні та нинішні досягнення. Це 
дає можливість зрозуміти, у якому напрям-
ку ми рухаємось.

4. Інформаційна дієта
Навчіться розвивати критичне мислен-

ня та фільтрувати інформацію, яку отриму-
єте. Не вірте у все, що почуєте; аналізуйте, 
складіть список інформаційних потоків, 
яким ви не довіряєте і намагайтесь уника-
ти їх.

5. Навчіться класти речі на 
свої місця

Користь цієї звички зрозуміла всім, 
проте не всі тут докладають зусиль. А якщо 
справи зовсім кепські, то записуйте, що і 
куди поклали.

Підготував Богдан Михалюк

Як приборкати свої звички?
Не важливо, хто ми і скільки нам років, у якій сфері навчаємось чи працюємо, вони точно у нас присутні…

Звички є невід’ємною складовою життя будь-якої людини. І ми нікуди не втечемо від того, що більшість буденних 
справ вирішуємо за принципом: «Я так ЗВИК…». Дослідники Університету Дюка з’ясували, що 40% усієї щоденної 
роботи не є свідомими рішеннями, а простими звичками. Отже, майже половину дня проживаємо на «автопілоті».

Знайдіть десять відмінностей

Відскануй код та перейди 
за посиланням

Християнське оповідання
 "Мотузка"


