А як щодо філософії?
Ніхто не заперечить, що вплив філософії величезний, і останнім часом
набирає обертів. Люди ще й досі шукають… шукають Істину. Вже написано
сотні книг і ще більше статей щодо пошуку Істини представниками філософії, а щоб описати хоч деякі...

Ст. 3

Мишачий рай

Вічний вогонь

Притча про Істину

І ось наступила четверта фаза. Вчений назвав її «смертю мишачого раю».
На цій стадії з'являється нова категорія
мишей, яких умовно назвали «красивими», що проявляли нехарактерну
для свого виду поведінку. Вони ні з ким
не вступали в сутички...

«Подумайте про себе, дітям потрібна здорова мама», «Вони ж на світ не
просяться», «Майте якусь елементарну
стриманість», «Бідноту плодите. Тож не
тільки народити, а ще й виховати треба»… Ой, як не хочеться знову прослуховувати стару платівку, яка...

Це сталося наприкінці земного
шляху — в ліжку лікарняної палати для
важкохворих. Медсестра (а, може, то
був ангол?), із невідомим ще Подорожньому проявом любові, простягнула
Книгу й просто сказала: «Це — подарунок. Вам».

Ст. 4

Ст. 6

Ст. 7

ДВА БЕРЕГИ
Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя...
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Який шлях правильний? Як розібратися?

П

ерехрестя двох або декількох доріг
всім, але набагато гірші терзання від гірких наназивають роздоріжжям. Одне з найслідків помилкового рішення.
складніших у світі перехресть знаАле окрім звичайних, є ще безліч життєвих пеходиться в Лос-Анджелесі (США) і складається з
рехресть, на яких доводиться обирати напрямок. І
34-х переплетень на 5-ти рівнях. Його називають
рано чи пізно кожна людина підходить до найваж«Розв'язка судді Гаррі Преджерсона» — на честь
ливіш о ї
багаторічного видатного каліфорнійського федерального судді, який «розв'язав» проблему будівництва цього непростого дорожнього
вузла. Щодня тут проїжджають понад
600 000 автомобілів, є лінія метро,
залізнична станція й автобусні
маршрути.
Однак і на наших дорогах досить часто зустрічаються складні
перехрестя. Майже
на кожному з них
стоять чіткі вказівні знаки, які
зазначають напрямок руху.
Але бувають і
непередбачувані ситуації.
Наприклад,
у лісовій глушині або на
сільській дорозі ми можемо натрапити
на
раптове
р о з га л у ж е н н я
шляхів. Що робити, коли немає
навігатора і відсутні вказівні знаки?
Виникає проблема: в
якому напрямку рухатися? Жереб і ворожіння
тут не допоможуть. Потрібен хтось, здатний підказати і
направити. І цей «хтось» повинен
бути компетентним.
«Розв'язка судді Гаррі Преджерсона», Лос-Анджелес (США)
У переносному значенні слово «роздоріжжя» означає стан невизначеності при виборі
між двома варіантами дій. У подібній ситуації ми
опиняємося досить часто: при виборі місця прож и т тєвої
живання, навчального закладу, професії, друзів,
розвилки, де кожен зобов'язаний зробити вибір
покупок... Такі вагання та переживання знайомі
свого світогляду. І тут, щоб нам уникнути помилок

і наступних терзань, Бог залишив вказівні знаки.
Адже колись кожен уперше чує про Бога: когось запросили на богослужіння, хтось послухав
(подивився) релігійну передачу. Інший нарешті
прочитав Євангеліє, християнську книгу або газету та дізнався про Христа і шлях, що веде до
вічного життя. У цій ситуації ми опиняємося на
роздоріжжі двох, абсолютно протилежних,
голосів. Перший — від Святого Духа, голос Євангелія, кличе людину на шлях
прямування за Христом. Другий
— голос зіпсованого гріхом
розуму. Він завжди противиться першому, направляючи на хибний
шлях невіри Божому
слову. На подібній
розвилці людина опиняється
перед
складною дилемою:
який з двох
напрямків
обрати?
І тут, як
ніколи, ми
потребуємо підказки. Але хто
це зробить?
Друзі? Вчителі? Інтуїція?
Розум? У цьому питанні всі
перераховані
радники можуть
виявитися повними
невігласами,
зрадницьки мовчати або,
що ще гірше, вказати
невірний шлях. На перший
погляд здається, що людина
залишається на самоті. Але це
не так, бо Бог «при дорозі» кожного
з нас, завжди поруч, а Біблія сповнена
вірних порад. На роздоріжжі життєвих доріг
вкрай важливо почути Спасителя, Який говорить:
«Я — дорога, і правда, і життя» (Івана, 14: 6). Про
це та багато іншого читайте у цьому номері.
Євген Бочаров

2 ДВА БЕРЕГИ

ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

«Розпитайте про давні стежки...»
«Так говорить Господь: «На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, —
то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі!» (Єремії, 6:16)

Г

оворити сучасній людині про
користь християнства і просто, і складно. Просто, оскільки воно являє собою вершину релігійних
устремлінь людства, а складно — тому що
непростий сам пошук свого призначення і
сенсу життя, який безпосередньо пов'язаний з Творцем усього сущого. А ось у первісної людини все було значно простіше,
оскільки вона не прилаштовувала навколишній світ під себе, а пристосовувалася до
нього сама. Таким чином, була ближче до
основ буття, ніж сучасні люди, які досягли
великих матеріальних благ цього світу, але
залишилися на примітивному рівні своєї
духовності. Однак, якщо нас завжди цікавило питання про шлях і сенс життя, хіба не
варто звернутися до пошуку відповіді?

Духовні пошуки давніх людей

Наскальний живопис з'явився багато
тисяч років тому. Що ж малювали так звані
давні «дикуни» на стінах печер, в яких проживали? В основному це були малюнки,
що зображали такі повсякденні заняття як
полювання, риболовля, збирання ягід та
... ПОХОРОНУ! З полюванням-риболовлею
все зрозуміло, але причому тут сцени поховання, в яких зображували, як поруч з
померлими до могили клали їжу, знаряддя
праці, квіти і навіть посудини з косметичними речовинами? Виявляється, вже тоді
замислювалися про своє післясмертне існування! Мабуть, їх не зовсім задовольняло
земне буття! Швидше за все, малюнки стародавніх людей — це спроби відобразити
складну духовну реальність того часу.
Одного разу мені довелося дізнатися
багато цікавого про стародавніх людей. На
шляху з Чигирина до Черкас я опинився
в попутному старому «бобику», набитому
тюками і рюкзаками, в компанії трьох чоловіків. Їх компанія мені здалася цікавою, і через деякий час я запитав, чим вони займа-

ються. Той, що сидів за кермом, відповів:
— Ми — археологи. Повертаємося з
експедиції.
— Чи вдалося вам що-небудь знайти в
наших краях?
— Аякже! Численні поховання неандертальців!
— А чи є нові знахідки, що являють собою загадку?
— Ні. Все те ж саме: неандертальці ховають покійних одним і тим же способом.
Втім, цей феномен ще й досі не отримав наукового пояснення...
Від археологів я дізнався, що неандертальці клали своїх померлих завжди в індивідуальній могилі, яка мала овальну форму,
і в положенні людського зародка, що знаходиться в животі матері (так звана «поза ембріона»). Права рука завжди знаходилась під
головою померлого, ніби він спить, а в ліву
клали знаряддя праці або полювання, якими зазвичай займався за життя.
Спочатку я не надав значення таким
особливостям поховання, але нещодавно,
прочитавши лекції з історії релігій Андрія
Зубова, згадав про них.
Вчені намагаються пояснити феномен
такого специфічного методу поховання,
але це їм погано вдається. Може, древнім
хотілося преобразити цей світ, вдихнувши
в нього щось таємниче, неземне? Але тоді
нам доведеться зізнатися в тому, що в основі загальнолюдського прагнення змінити
світ на краще лежить лише невдала спроба
впоратися зі своєю... самотністю. Так, так,
саме з нею!

Глобальна проблема —
самотність

Чи не здається вам дивним, що бути
самотнім можна навіть серед численних
друзів? Людина в колі своєї родини, сусідів, земляків ззовні здається ніби й не самотньою, але при цьому все ж не до кінця

Місце зустрічі —
змінити
не можна

Автор популярного за радянських часів кримінального фільму дав йому
дуже влучну назву, яка надовго запам’яталась старшому поколінню. Однак не
кожний збагнув суть цих слів. А вони прості — не можна перемінити побачення, яке намічене і вже домовлене, інакше трапиться катастрофа!
Існують великі та різні місця зустрічі. Для літаків це — аеродроми, для кораблів — порти; для потягів — залізничні вокзали і т. п. Однак є таке місце
зустрічі, яке міняє все в житті людини.

Н

а зорі людства сталася непоправна трагедія відносин між
Творцем і Його творінням.

Непослух наших прабатьків розірвав ті
відносини, від яких залежало все. Ми
стали самотніми у всесвіті. І це при тако-

задовольняється спілкуванням з ними. Ми
постійно чогось шукаємо і чогось очікуємо від життя, часто незадоволені своєю
працею і дозвіллям. Віддаючи себе іншим
людям або цілому суспільству, так і залишаємося наодинці з самим собою.
Але якщо подумати серйозно, то проблема самотності, в якій опинилося без
Бога людство, є ще більш актуальною, ніж
проблема смертності. І так було в усі часи.
То ж таке положення нас сильно турбує.
Що ж робити?

З благословення на тягар

Повернемося в давнину: чому перші
люди почали працювати, тобто фактично
виживати? Тому що гріх спотворив ту реальність, яка дозволяла одночасно працювати і отримувати задоволення від своєї
роботи, принаймні не втомлюватися від
неї. Зрозуміло ж, що зірвати плід з дерева
легше, ніж виростити зерно, зібрати його,
змолоти борошно та спекти хліб. Проте від
самого початку Бог велів першим людям
«опановувати землю», але через гріхопадіння цей обов'язок з благословення перетворився на тягар. Таким чином замість
творчого підходу до роботи вони отримали необхідність працювати в поті чола, а
замість цікавого заняття стали боротися за
своє існування.

відносин за наявності проблеми безбатченків. Тому шлях до благословення у відносинах з людьми лежить тільки через особисте визнання існування загального для
всіх «братів» Бога-Отця.

Туга за благословенним
спілкуванням

Але як же нам тепер повернутися до
Небесного Батька? Шлях один: згадати про
витоки, коли перші люди спілкувалися з
Ним. Адже, вигнані з Едемського саду, вони
зберегли пам'ять про втрачений рай, де
мали ще повне право запитати про те, для
чого Він їх створив і чому саме такими. А
власне якими? Наприклад, створи нас Бог
з копитами, дізналися б тоді, що таке звук
фортепіано або скрипки? Або надав би нам
постать дресированих собак— дізналися б,
що таке вільна воля? Адже Творець цілком
міг би обійтися і без нашого існування. Але,
виявляється, Він створив людей для спілкування з Собою. І зробив це зовсім не з тієї
причини, що Йому було нудно, але хотів бачити радість на наших обличчях, яка виникає при кожному спілкуванні з Ним.

Висновок

Ми тільки що з'ясували, чому людина
сприймає цей світ не як щось рідне, а наче
чуже, від якого вона була змушена відгородитися, тому що немає радості ні від праці,
ні від свого існування. З того часу перед
людством стоять два завдання: пристосування однієї людини до іншої і повернення
душі до Бога. Звичайно, їй можна було б
спробувати якось задовольнитися рішенням тільки першої, але, на жаль, нащадкам
Адама та Єви ніяк не створити братських

Якщо ми з великим задоволенням спілкуємося зі своїми друзями, то наскільки ж
цікавіше спілкуватися з Богом, Який більше
їх усіх, разом узятих, бо оголосив Себе нашим Другом?! Виходить, Бог потрібен нам
уже тут, на землі. Будучи Творцем усього
людства, Він знає, як задовольнити кожне
наше прохання або потребу. Якщо це так,
тоді можна вирішити проблему внутрішньої самотності просто зараз, звернувшись до Нього в молитві. Для цього не потрібно завчасно записуватися на прийом і
вистоювати довгі черги. Він завжди радий
нашому зверненню навіть на тому місці, де
зараз знаходимось!
Геннадій Гололоб

му щільному, майже восьмимільярдному
земному скупченню. Зрозуміло, що потрібна нова зустріч, але за умови — в ній
візьмуть добровільну участь обидві сторони конфлікту.
Не секрет, що по одній стороні завжди стоїть наш Небесний Батько, який терпляче очікує Своїх блудних синів і дочок.
Але вони, як правило, байдужі або зайняті. Є ще одна причина такого поводження
— місце зустрічі. Воно обране Богом, і з
точки зору людей некомфортне, бо там
потрібно схилитись. Однак іншого шляху
просто не існує.
Кожне Євангеліє описує страждання
Ісуса Христа та Його смерть на хресті,
де проблема гріха людей усунена через
пролиту кров Невинного. Місце, на якому відбулась страта Сина Божого, знаходилось на околиці Єрусалима і називалось у ті часи Голгофою.
Сюди потрібно прийти навіть не тілом,
а безсмертною душею, визнати себе винним у пролитті крові Ісуса Христа і вірою
прийняти прощення. Адже саме наші провини стали тими цвяхами, які прибили Спасителя і завдали Йому неймовірного болю.
Тільки на Голгофі за такої самоусвідомленої позиції з’єднуються два серця: Бога та
людини. І змінити це місце зустрічі не мож-

на. Хто намагається, той залишається без
Отця і відкидає Сина Божого.
Отож, з Божої сторони підготовлені
гарантовані умови для відновлення гармонійних відносин. За ким тепер справа?
Тільки за нами!
Але існує проблема: чим далі від Голгофи, тим більше тих, хто говорить приблизно так: «Я нікого не вбив, не вкрав, не образив». Таким не потрібна жертва Христа,
адже вони праведні в своїх очах. Тому не
можуть чесно засудити себе й зустрітися з
Богом, а значить, залишаються поза Його
Царством. Хто ж приходить на дане місце
зустрічі, той прекрасно усвідомлює свою
роль у смерті Праведника. Бо, знаходячись у Божій присутності, стає зрозумілим, наскільки ми грішні і не здатні себе
спасти. Такі стають на коліна і просять Божої милості й прощення. І що найвражаюче — вони його отримують!
Отже, підсумок: увійти до раю, оминувши Голгофу, — це все одно, що потрапити
сухим на корабель, оминувши виставлений трап. Це неможливі речі. Хочеш
примиритися з Богом — прийди на призначене місце зустрічі, де відбудеться виправдувальний суд над власним гріхом.
Зробити це можна лише на Голгофі!
Ігор Федьків

Проблема сирітства
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ТОЧКА ЗОРУ

А як щодо філософії?
Ставлення до філософії у кожного своє: від насторожено скептичного до благоговійного. Та як би ми не
ставились до неї, факт залишається фактом — сучасність багато у чому завдячує саме філософії, як у
позитивному, так і в негативному: від арістотелівських засад сучасної науки до намагання втілити ідеї
Ніцше та Маркса тоталітарними системами XX століття.

Н

іхто не заперечить, що вплив філософії величезний, і останнім часом набирає обертів.
Люди ще й досі шукають… шукають Істину.
Вже написано сотні книг і ще більше статей щодо пошуку Істини представниками філософії, а щоб описати хоч
деякі найбільш впливові ідеї, не вистачило б і величезного лонгріду*. Тому спробуємо зараз коротко розглянути лиш один нюанс, який насправді є визначальним.
Філософія — людиноцентрична. Розгляньмо будьяку філософську систему, або навіть релігію, окрім
євангельського вчення, і побачимо, що ключовою
доктриною там є людина, а головним шляхом пізнання Істини й досягнення спасіння — власні сили.
Частинка правди у цьому справді є — ще стародавні
мислителі зрозуміли, що проблеми суспільства і кожного окремого індивіда криються у зіпсутості людського єства. Спостерігаючи, вони вивели основні
чесноти та правила, які мали б змінити особистість,

яка практикує їх, а відтак і саме суспільство. Марк
Аврелій, до прикладу, серед іншого закликав не судити інших, бо й ми самі далекі від ідеалу, Сенека
— не триматись земних благ, а розвивати чесноти. І
це хороші й досі актуальні настанови. Проте маємо
невтішні новини — ці практики не змінюють людину
зсередини, а лише дають гарну обгортку. Той же Марк
Аврелій страчував невинних християн, а Сенека не
дуже охоче прощався з багатствами.
Проблема, як з’ясувалося, набагато глибше, а ситуація більш масштабна. Про це влучно написав апостол Павло у посланні до римлян, 7:18-20: «Знаю-бо,
що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не
знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого
не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то
вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені». Людина,
виявляється, не може себе змінити, вона не здатна самотужки виправдатись перед Творцем. Ніяк. Найкращий, на наш погляд, представник — грішник перед
святим Богом.
І тут на допомогу приходить християнство. З’являється Христос, який пропонує: «Прийдіть до Мене, усі
струджені та обтяжені, — і Я вас заспокою!» (Матвія,
11:28). Бог зійшов на Землю і перевернув уявлення про

Три ненадійних віри

«У щось треба вірити», — кажуть
люди. Але тут надзвичайно важливий предмет віри, точніше «в кого»
або «у що». Саме від цього залежить
результат. Якщо вибір був вірним,
то не пошкодуєш, а якщо хибним —
спіткає гірке розчарування.

В

іра в себе

«У мене все вийде!» — захоплено вимовляє молода
дівчина, щойно закінчивши школу, ще не
знайома з несподіваними поворотами
долі. «Все буде добре!» — співає лідер
групи «Океан Ельзи», надихаючи й інших
вірити у свої сили. А тисячі людей за ним
повторюють: «Все буде добре!»
Бути вольовим — гарна якість. Гірше,
коли людина безвольно існує на світі.
Але волю добре направляти для здобутку
не земних, а вищих цілей. Цілком можливо, що у тебе що-небудь і вийде власними
силами, але чи буде від цього користь у
вічності? Ісус Христос звертав увагу людей на важливість подбати про спасіння
душі, що набагато цінніше будь-яких земних здобутків: «Яка ж користь людині, що
здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за
душу свою?» (Матвія, 16:26).
На жаль, віра в себе має лише тимчасову дію. Причому нерідко людина розчаровується, і з сумом відкриває, що не вона
керує обставинами, а навпаки. Особливо
коли починає підводити здоров'я і приходить старість...

Віра в когось

Одного разу перед Великоднем на
кладовищі я познайомився з парою середнього віку. У них сталося лихо — помер єдиний син, на якого покладали великі надії. Ростили, навчали, відкривалися
якісь перспективи. І несподіване горе:
хвороба і раптова смерть. Для батьків усе
втратило сенс. Спіткало розчарування і
безцільність. Я намагався підбадьорити їх,
переконуючи, що життя не закінчилося, і
потрібно жити далі та знайти порятунок у
Бозі, але втішити їх було неможливо.
Віра в людину часто терпить крах,

особливо коли така надія розбивається
зрадою або провалом. Хоч це і боляче визнавати, але скільки тоді розчарувань! «Не
надійтесь на князів, на людського сина, бо
в ньому спасіння нема:» — попереджає Писання, — «вийде дух його — і він до своєї
землі повертається... Блаженний, кому
його поміч — Бог Яковів, що надія його —
на Господа, Бога його…» (Псалом 145:3-5).
Ось тому Слово Боже закликає людину
довіряти Живому Богові, Який не підведе!

Віра у щось

Часто люди вірять у щось нереальне.
І такого надто багато. Починаючи з відвертих забобонів і закінчуючи наївними
переконаннями.
У тубдиспансері помирав молодий
чоловік років тридцяти. Його хвороба
— наслідок бурхливого, безтолкового
життя. Він уже не міг вставати і до смерті
залишалися лічені години. Але при цьому,
сподіваючись на щось нереальне, вголос
мріяв про те, що буде робити, коли вийде
з лікарні. Лікар навмисне підігрував йому,
заспокоюючи помилковими надіями:
«Одужаєш!»
І він вірив...
Поруч знаходився мій знайомий, і, знаючи негідне життя помираючого, почав
закликати його покаятися в своїх гріхах:
«Тобі зовсім мало залишилося, подивися
на себе! Потрібно звернутися до Бога і попросити прощення. Ти ж загинеш у пеклі!»
Однак той легковажно відповідав: «Нічого
страшного, трохи полежу, і вийду...»
Так і помер з хибною надією.
Отже, віра повинна бути надійною, з
міцною основою, яка не підведе. «Майте
віру Божу!» (Марка, 11: 22), — закликає Ісус,
бажаючи благословення кожній людині.
Дмитро Чернов, (066) 814-71-00

спасіння. Нове вчення показало, що ніхто і ніколи не
зможе бути настільки хорошим, щоб бути достойним
постати перед Творцем. Філософія закінчується на Голгофі, де за людину помирає Бог у її, людському, тілі.
Інколи потрібно витратити все життя, щоб зрозуміти просту істину — сам ніколи не станеш досконалим, якою б досконалою філософською системою не
користувався. Навіть якщо ця філософська система
називається християнством. Справжнє християнство
— Богоцентричне. Все завдяки Богові, через Бога і
для Бога. Тільки вірою Його Слову можна отримати не
просто бажану переміну свого життя, а нову, справді
людську природу.
Ні, я не проти філософії як науки. Адже сам доволі
багато читаю та слухаю лекції з філософії. Вважаю, що
це корисно для розвитку мислення, розширення світогляду. Окрема цікава і непроста тема про те, як філософія свого часу поєдналася з християнством, що породило Нову Європу, нові цінності, з якими ми живемо
й нині. Але про це іншим разом.
Лонгрід* (від англ. «Long read» — довге читання) —
довга стаття з інтерактивними елементами: зображеннями, відео, цитатами, інфографікою тощо.
Ілля Василів

Повернення до втраченого раю
На що спрямована наша віра? Чому так ретельно намагаємось шукати ознаки
кращого життя і вкладати їх в систему вірувань? Напевне, для цього мають
бути якісь глибинні засади, або ж, як їх ще називають, — родова пам'ять. Саме
її люди сприймають за віру, яка може подарувати кращу долю. Та чи можливо
щось змінити у своєму житті, слідуючи старовинним забобонам або ж вірячи
усіляким ворожбитам? Про це хотілось би трохи поговорити.

П

очнемо з початку. З тих
подій, коли на Землі з'явилися люди, створені за Божим образом і подобою. Саме в ті часи
прабатькам стало замало того, що дав
Бог. Їм забажалося більше. І як наслідок
— загублений рай.
Втрата ж була значною, не лише фізичною,
а насамперед духовною.
Саме тоді, замість довіри та дитячої любові, в
наших серцях оселилися образа та хтивість. А
в думках з'явилося нарікання на заслужене покарання.
Минали часи, пам'ять
про Бога поступово стиралася, а от про безбідне існування на всьому
готовому навпаки посилювалась. Окрім того, в людині з'явився
непереборний потяг до всіляких плотських утіх та задоволень, а також гординя і бажання влади: все те, чого Господь
не вкладав у Своє творіння. От із цього
місива і народилася інша віра: віра в інших богів, тобто ідолів.
Хоч вона порожня за своєю суттю,
але дуже приваблива за змістом. І на те
є декілька причин. Перш за все, така віра
не вимагає ніякої внутрішньої зміни. Досить, наприклад, потриматись за щось
металеве, і можна сміливо йти вперед,
незважаючи на те, що чорна кішка перебігла дорогу. І все буде добре, бо ж лиха
доля, яку начебто символізує невинна
тварина, вже не торкнеться. І сміх, і гріх.
Але є ті, хто такому вірить. І не тільки в це.
Вже з дитинства нам прищеплюють
усілякі забобони. Дзеркало не розбий,
бо буде біда сім років. Молочні зуби неси
до мишки чи зубної феї. Сіль не розсипай, щоб не сваритися. Посуд не бий, з

порожнім відром дорогу не переходь.
Але це, у порівнянні з деякими іншими
віруваннями, — квіточки.
Кожен, хто читає цю статтю, погодиться, що життя не солодке. А якщо і трапляється «мед», то, як правило, з ложкою
дьогтю. А хочеться ж інакше: щоб і чоловік
був ладний, і щоб не пив,
не курив і про сім’ю дбав,
і мільйони троянд дарував.
А чим зарадити, якщо
тяжка хвороба? Або
горе в сім'ї? Де шукати
допомоги? Звичайно ж,
усі біжать до ворожок і
всіляких
екстрасенсів.
Ми звикаємо довіряти
чомусь потойбічному —
наприклад, гороскопам,
всіляким модним нині
фен-шуям. І все це за
власний кошт. Але ж хіба так треба вирішувати складні питання?
У цьому світі існує той, хто докладає
певних зусиль, щоб така пуста віра міцніла. В нього є певна влада, щоб, виконуючи якісь людські примхи, затягнути
душі у гидке болото марновір'я. Це той,
хто стояв там, у далекому минулому, біля
дерева пізнання добра та зла, і відвернув
людську увагу від справжньої віри.
Усі наші мрії про краще життя є відлунням втраченого в далекому минулому раю. Бо тільки там, поряд з Творцем,
людина відчувала себе по-справжньому щасливою. І тепер готова віддати що
завгодно, аби повернутися назад. Та, на
жаль, дуже важко визнавати свої помилки, адже заважають гординя та жага сумнівних задоволень і хтивих бажань, які
можна спокійно реалізовувати завдяки
лукавим віруванням у безкарність. І саме
в цьому наша біда.
Ярослав Лобань

4 ДВА БЕРЕГИ

І

ось одна з таких спроб зрозуміти, в чому ж секрет благополучного суспільства, була
зроблена в 1968 році вченим-етнологом
Джоном Келхуном на базі американського Національного університету психічного здоров'я. Науковець провів аналогію
соціуму мишей з людським суспільством.
Під час цього експерименту він хотів
зрозуміти, до чого приведе людство та
чи інша модель поведінки.
В лабораторних умовах Келхун створив «рай» для маленьких білих гризунів.
Був обладнаний просторий загін 2×2
і висотою 1,5 метри, де мишам створили ідеальні умови для проживання. В
конструкції підтримувалась стабільна
комфортна температура, подавалися
вчасно корм і вода. Загін постійно підтримувався в чистоті, а за тваринками
наглядала бригада ветеринарів. Ужили
всіх заходів, які забезпечували повну
безпеку піддослідних: виключалась випадкова присутність хижаків та розповсюдження інфекцій.
Цей проект отримав грандіозну назву
«Всесвіт-25».
Процес дослідження складався з чотирьох фаз. Перша: до загону спочатку
запустили чотири пари гризунів. Через
55 днів проживання щасливі миші дали
перше потомство. З цього моменту розпочалась друга фаза. Кожні наступні
55 днів число мешканців «раю» збільшувалось, але через 315 днів швидкість
розмноження почала спадати, і кількість популяції подвоювалась лише через 145 днів.
I тут почалась третя фаза. На цьому етапі в загоні стало менше місця, бо
кількість мишей перевалила за 600 штук.
Сформувалася певна ієрархія і соціальне
життя. В їхньому устрої з'явилось багато
«відкинутих», які були загнані в кут і постійно ставали жертвами агресії. Ці мишки були переважно молодими особами.
Справа у тім, що в ідеальних умовах

Мишачий рай

Нам би дуже хотілося жити, наче в раю. Як перші люди, Адам з Євою. Те
місце з чудовою атмосферою називалось Едемським садом. Сам Бог його насадив, щоб люди насолоджувалися спілкуванням між собою й Творцем. Проте
наші прабатьки не спромоглися бути слухняними Богові, і в світ увійшов гріх...
За всю історію було чимало вчених, соціологів, філософів, які ставили запитання: чи можна відтворити рай? Вони шукали відповіді, будували моделі
ідеального соціуму, міркували про шляхи вирішення проблеми співіснування
людей між собою.
«мешканці раю» довго жили і старіюче
покоління не звільняло місце для підростаючого. Впізнавали молодих особин по
їхнім покусаним хвостам
та
погризеному
хутру. Після
такого вигнання
самці

були
п с и хологічно зламані та
не захищали своїх
вагітних самок, які, в свою
чергу, стали більш агресивними, адже
самим приходилось захищати своє потомство. А пізніше їхня агресія перекинулись на дітей, яких вони убивали. А

згодом такі мами взагалі відмовлялись
від розмноження. В результаті народжуваність дуже сильно впала, а смертність
перевищила всі допустимі
норми.
І ось наступила четверта

фаза.
Вчений
назвав
її
«смертю мишачого
раю». На цій стадії з'являється нова категорія мишей, яких умовно назвали «красивими», що проявляли
нехарактерну для свого виду поведінку.
Вони ні з ким не вступали в сутички, не

АКТУАЛЬНО
оберігали своїх самок і не виявляли ніякого бажання до розмноження. «Красиві» лише їли, спали та чистили своє
хутро.
Через деякий час «красиві» самці та
самки, які не хотіли давати потомство,
стали більшістю. Середня тривалість їхнього життя склала 776 днів, що значно
перевищувало бар'єр репродуктивного
віку. Кількість вагітних на останній фазі
дорівнювала нулю. Причому вчені зафіксували явища гомосексуалізму.
На 1780-й день помер останній мешканець «мишачого раю». Новоутворений соціум самознищився. Рай перетворився на пекло. Експеримент назвали
«Всесвіт -25» тому, що це була 25-та й остання спроба створити «рай», а результат був, як і у всіх попередніх випадках.
Таким чином на цьому прикладі вченому Джону Келхуну вдалося простежити
поведінку суспільства в умовах «безпроблемного» життя, і називав він свій
експеримент «мишачою утопією».
Проводячи такі дослідження, Келхун
виявив прямий зв'язок з нинішнім людством. Чи не тому ми нині бачимо численних матерів-одиначок, насильство в
сім’ях, безпричинні агресії, «красивих»
літніх одинаків, содомію та соціальне
виживання?
Люди прагнуть добре жити, мати
достаток і ні в чому собі не відмовляти, збудувавши свій «рай» без Бога і
Його законів. Але варто замислитись,
чи правильний це шлях? Хіба зможемо
обманути самі себе? Проблема в тому,
що в умовах благополуччя та достатку
людська гріховна натура починає прогресувати і потребувати аморального
підживлення, що приводить до повної
розпусти та самознищення.
Єдиний і правильний вихід з такого
смертельного стану — сердечне покаяння перед Спасителем. Тільки Він може
врятувати нас від самих себе.
Андрій Григоров

Чи дiйсно всi дороги ведуть до Бога?

Згідно з результатами опитувань центру Разумкова, майже 70% українців вважають себе релігійними людьми. Більшість з них сповідують певну конфесійну
приналежність. Але чимало трапляється і таких, хто не вважає доцільним долучатись до будь-якої релігії, вірування чи церкви. Свою позицію вони пояснюють
досить просто — до Бога кожен іде своєю власною дорогою. Спробуємо розібратись: таке твердження правдиве чи це ще одна спроба видати бажане за дійсне.

Д

оволі цікаво знайти причини,
які породили цей наратив.
Однією з них є певна втома
від великої кількості деномінацій, а головна проблема у тому, що кожна з них
вважає себе істинною. На жаль, історії
відомі приклади, коли свою «істинність»
захищали зі зброєю в руках, безжалісно
знищуючи свого опонента. Не даремно
ж говорять, що найжорстокіші війни —
це війни релігійні. Саме тому десь хтось
вирішив запропонувати формулу примирення — всі вірування правильні, хоч
і різні, і з різних сторін однаково приведуть до Бога.
Зазначимо ще й певну розгубленість
перед великою кількістю догматів і доктрин, в які потрібно зануритись, щоб
розібратись, де зерно, а де полова. Щоб
довго не знесилювати себе розумовою
працею, прибічники вище згаданої ідеї
проголосили, що постулати всіх конфесій є вірними, бо, врешті-решт, усі відкривають Бога. Така собі «догматична
амністія», або, як кажуть, «менше знаєш
— краще спиш».
Назвемо ще одну причину, яка підтримує людину в переконанні, що у кожного
своя дорога до Бога. Давайте відверто:
всі ми хочемо жити на свій власний розсуд, робити, що заманеться і ні перед ким
за це не відповідати. Легалізувати такий
спосіб життя доволі зручно, сподіваю-

чись, що Бог і на такій дорозі зустріне з
відкритими обіймами. Однак звернімо
увагу на тих, хто переконує спокійно
жити, не турбуючись про майбутнє: хто
вони? Скажемо просто — це люди. І ось
парадокс: про шляхи, які ведуть до Бога,
ми залюбки слухаємо людей. Проте доволі часто навіть на думку не спадає: «А
що з цього приводу скаже Бог?» Чи не
час встановити справедливість?
У Біблії ми зустрічаємо життєве кредо апостолів: «Бога повинно слухатися
більш, як людей» (Дії, 5:29). Тому нам необхідно перестати зважати на людей і
перейматися їх думкою. Підтвердити чи
спростувати тезу, що всі шляхи ведуть

до Бога, має право тільки Він Сам. Тому зі
смиренним серцем доторкнемося до великої таємниці благочестя. Слово Боже
детально описує, як Бог явився в тілі
людському. «І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та
правди…» (Івана, 1:14). Ось як апостол
Іван описує прихід Сина Божого: «Що
було від початку, що ми чули, що бачили
власними очима, що розглядали, і чого
руки наші торкалися, — про Слово життя…» (1-е Івана, 1:1).
Так от, Ісус Христос повністю спростовує твердження, таке близьке багатьом людям, що всі дороги ведуть до
Бога. Далі більше: Син Божий не лише

спростовує, а й безальтернативно запевняє, що саме Він є шлях, істина й
життя. Осягнули ці слова? Бо далі буде
продовження цитати, в якій красномовна відповідь усім тим, хто все ще сподівається в будь-який спосіб знайти Бога.
«До Отця не приходить ніхто, якщо не
через Мене» (Івана, 14:6). Жодної двозначності, все просто і зрозуміло. Не існує
багатьох шляхів до Бога, а є лише один
— через Ісуса Христа.
Власне, буде дуже доречним сказати
про ціну, яку заплатив Син Божий, щоб
стати шляхом до Отця. Апостол Петро
написав так: «Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але Духом
оживлений» (1-е Петра, 3:18).
Тепер можна підбивати підсумки.
Теза, що всі дороги ведуть до Бога, вигадана людьми і для людей. Істина полягає в тому, що Ісус Христос, вибраний
Богом Отцем, і є єдиною дорогою до
Нього. Проте вибір завжди був за людиною. Звісно, можна продовжувати жити
ілюзіями, тішитись порожньою надією,
переконувати себе, що спокуслива неправда — це правда. А можна сказати
разом з апостолом Петром: «До кого ми
підемо, Господи? Ти маєш слова життя
вічного» (Івана, 6:68).
Андрій Малиновський
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Відверта розмова

С

ьогодні помітно холодніше. На
градуснику -15, та ще й вітер.
Машину за такої погоди о 6-ій
ранку завести нелегко. Але що вдієш —
робота є робота. Точніше, це мій підробіток. А в 50+ це зовсім непогано.
Подобається мені ремесло таксиста.
Робота сидяча і, що найголовніше, з
людьми познайомишся. Є час поспілкуватися, поки привезеш за адресою.
Яких тільки пасажирів не доводилося
підбирати!
На початку зими такого самого морозного ранку, як завжди, виїхав на
маршрут. За першим поворотом побачив чоловіка з піднятою рукою. Зупиняюся. Разом з порцією холодного
повітря він буквально влітає на заднє
сидіння. Глибоко видихнувши, поспіхом звернувся:
— Доброго ранку. Мені, будь ласка,
на ...
Я швидко рушив, мигцем глянувши
на пасажира в дзеркало, а він уже в
гаджеті. Світіння цього об'єкта вказувало на його справжню притихлу присутність.
— На роботу? — питаю.
— Так, якщо можна, будь ласка,
швидше. Я запізнююся, — відрізав пасажир, не бажаючи спілкуватися.

— Постараюся, хоча не обіцяю. Самі
розумієте, дороги взимку...
— Мені не можна спізнюватися. Не
дай Бог, щоб зірвалася програма!
Їдемо, мовчу і думаю, як продовжити
розмову. У цей час перед нами несподівано опустився шлагбаум. Довелося застопоритися на залізничному переїзді. Щітки
склоочисника повільно згрібали сніг. Так
само повільно тяглися хвилини очікування відкриття переїзду.
Я зі співчуттям звернувся до свого пасажира:
— Ось так воно в житті буває: думаєш
одне, а виходить інше... А яка програма,
Ви говорили, не повинна зірватися?
Чоловік мовчки глянув на мене. І чомусь відразу згадалась давня вчителька
математики.
— Ви що, телевізор не дивитеся?! — в
голосі пасажира відчувся чи то докір, чи
то здивування.
— Я?.. Ні. У мене його навіть в будинку немає, — відповів, подивившись
у дзеркало на клієнта, і крутнув ключа
запалювання.
Згасли червоні вогні, і шлях був вільний для пересування.
— Вибачте, як це немає телевізора? 21
століття на дворі... Я працюю на телебаченні ведучим відомого телеканалу!

Я мовчки слухав, намагаючись побудувати подальшу розмову.
— А я віруючий, і дуже хочу, щоб такими ж були і мої діти, — переконливо
й спокійно викладав свої думки з цього
приводу, — а телевізор лише заважатиме
здійсненню мого бажання.
Аргумент для опонента виявився на
диво вагомим і, трохи помовчавши, співрозмовник продовжив:
— Оце правильно... Якщо чесно, я своїм дітям також забороняю дивитися цей
ящик. У мене його теж давно вже немає.
Між нами поступово розряджалася
обстановка. Було цікаво: як це — телеведучий, та без телевізора? Тепер вже я слухав з подивом.
— Адже цей апарат існує для того,
щоб направляти маси в потрібне русло.
Ось, наприклад, треба зрушити з мертвої
точки який-небудь товар, варто лише рекламі виникнути перед очима, і всі побігли купувати. Цей блакитний екран, я тобі
скажу, — продовжував відкривати завісу
дивний пасажир, перейшовши непомітно
на «ти», — придуманий для бидла.
Останнє слово неприємно різонуло по
вухах: як не як люди дивляться, наївно довіряючи їх порадам, прогнозам, думкам, а
вони їх таким словом...
Машину зупинив відповідно до адреси. Чоловік, розраховуючись, подякував
за відверту розмову та побіг до дверей з
написом «TV...».
Я вискочив з машини, гукнув незнайомця. Він зупинився, затримавши ручку
дверей, здивовано і якось з цікавістю подивився в мою сторону.
— Візьміть, будь ласка, цю книгу, — я з
легкою наполегливістю простягнув Євангеліє. Невеликий формат дозволяв зробити це майже непомітно.
— Якщо ви захочете, вона розповість
про істинний шлях набагато більше, ніж
думаєте.
Не чекаючи реакції у відповідь, швидко попрощався і попрямував до машини.
— А все ж таки, — почув навздогін, —
ми так і не познайомилися.
— Я про всяк випадок залишив свої
координати там, — показав на книгу.
І, уже сідаючи в машину, додав:
— З Богом!
М. Б.

Бесіда з атеїстом

Сьогодні все менше трапляється людей, які впевнено заявляють: «Я — атеїст»! Таких варто поважати за сміливо
висловлену думку, та при цьому й жаліти, як рідкісне явище. Однак значно більше існує прихованих атеїстів, які
стверджують: «Я — віруючий!», проте їхня поведінка свідчить протилежне.

М

ені траплялися люди як
першої, так і другої категорії.
Як серед запеклих атеїстів, так і тих, хто
вважається віруючим, є особи, схильні до
спілкування й спокійного обговорення
підстав свого світогляду. Розповім про
одну розмову, яка сталася три роки тому.
Уявіть собі чудовий літній ранок, не
спекотний. Співають пташки, повітря липово-медове — таке в місті рідко буває.
Вітер з поля приносить нові, невідомі запахи й прохолоду.
Невеличка, охайна залізнична станція
Антоніни, що на Хмельниччині, обсаджена деревами і дбайливо доглянутими на
клумбах квітами. В приємному затінку —
криниця з чистою холоднючою водою:
кажуть, найкращою довкола.
До прибуття дизеля ще багато часу.
Чим зайнятися? Підхожу до лавки, де
зручно сидіти й краще буде видно потяг.
Там вже розмістився незнайомий чоловік.
Одягнений просто, в поношену військову
форму. На сільську людину чомусь не схожий. Не за погодою взутий у великі гумові
чоботи. Дивно, може з риболовлі? Сідаю

на лавку, дістаю Біблію, кілька брошурок.
— Ви з дачі, мабуть, їдете? — після
привітання запитую чоловіка.
— Ні, товариша відвідував, допомагав
йому, — відповідає коротко, російською
мовою. Отже, точно не тутешній! Помічає
в мене Біблію, трактати.
— Це можете не пропонувати. Я —
атеїст.
Здається, тема закрита, й дуже різко.
Про що ще говорити? В таких випадках я
не наполягаю, але було щось особливе,
що не дозволяло завершити розмову.
— Я бачу, ви не проста людина. Ким
працювали, якщо не секрет?
— Колишній військовий, офіцер.
— І в якому званні звільнилися в запас? — запитую з повагою.
— Підполковником.
— Вам, напевно, доводилось часто
переїздити з одного місця на інше. Багато
бачили цікавого, маєте великий досвід?
— Так, їздив по всьому колишньому
Союзу, від Камчатки до Прибалтики, —
видно, ця тема йому подобалась, розповідає охоче, перераховує міста й місцевості,
де бував.

— А маєте сім’ю, дітей?
— Діти є, але живуть далеко, в Росії.
Там виросли й залишилися. А ми з жінкою
оселилися в Шепетівці, за останнім місцем служби. Тільки померла вона від раку,
живу сам. Діти й онуки тепер не приїжджають, не та обстановка.
— Напевно, сумно одному. Однак є
Бог. Він може потішити. Треба звернутись
до Нього, молитись. Він любить і вас. Христа послав для спасіння людей, — розповідаю з натхненням.
Колишній військовий слухає уважно,
не перебиває.
— Щоб краще зрозуміти, прочитайте,
— простягаю брошури.
Тепер підполковник запасу не відмовляється від газети й трактатів, охайно
складає й ховає у внутрішню кишеню
потертої військової форми. Видно, що
уважно прочитає. Саме цієї миті, як крапка наприкінці речення, звучить гудок
прибуваючого потяга.
Розмову завершено, та я впевнена,
що Спаситель ще буде ласкаво говорити
з ним через життєві обставини.
Ольга Фесенюк

Вдалий день

П

оверталася з поліклініки і вирішила зайти
до магазину «Сільпо».
Дивлюсь, а перед входом стоїть
юнак з коробочкою для грошей.
Волонтер. Чомусь я у більшості випадків люблю проходити повз них.
Признаюсь, що вони мене трохи
дратують. Звичайно, не тому, що погані. Ні, просто я така дратівлива і
неправильна.
Але цього разу вирішила пожертвувати. Поглянула у гаманець і знайшла десятигривневу купюру.
— Ви до мене, пані? — в сірих
очах на світлому обличчі молодого
блондина я помітила справжнє здивування.
— Так, — відповіла і почала невміло просовувати десятку в тонку
щілку, але купюра не лізла, і я її розвернула та двома руками все-таки
змусила впасти в ящик.
Поки займалась цією справою,
юнак не переставав говорити:
— Дякую Вам дуже! Хай у Вас все
буде добре, нехай Ви будете здорові і щасливі! Спасибі Вам, пані!
Заходячи до магазину, про себе
думала: «Так, зараз мені дійсно потрібно здоров’я, він влучив у десятку. Який добрий хлопець!»
Виходжу з магазину, і чомусь не
вистачило розуму покласти в той
ящик ще якусь купюру. А можна
було б.
Юнак стояв на тому ж місці і
звернувся до молодого чоловіка,
який саме заходив у «Сільпо».
— Можна на хвилинку?
Молодик покрутив головою, махнув рукою, ніби відкидаючи щось.
— Дякую за увагу, — не образився світловолосий волонтер.
Я пішла додому, а дорогою
роздумувала про урок для себе.
По-перше, не осудити молодика,
який відмовив. Що-що, а в цьому я
професіонал, бо й сама практично
завжди поводжусь точнісінько так,
як він, хіба що головою не хитаю і
рукою не махаю. Просто йду далі.
А по-друге, мені також треба вчитись бути щедрою на добрі
слова. Вони ощасливлюють серце.
І окрилюють душу. Може, завдяки
йому, цьому світлому юнакові, сьогоднішній день видався вдалим?
Тетяна Пекур

Відповіді до завдань на ст. 8
Відповідь 1: Ділимо всі дорогоцінні
камені на три частини: 3 — 3 — 3. 1-е
зважування: 3 і 3 діаманта. Фальшивий
у тій партії, яка менше важить. Якщо
вони рівні, то фальшивка в третій купці.
2-е зважування: Із купки з найменшою
вагою порівнюються будь-які два коштовні камені. Якщо вони рівні, то камінь,
що залишився — підробка.
Відповідь 2: Другі.
Відповідь 3: Кладемо 4 пиріжки
і підсмажуємо п'ять хвилин з одного
боку. Потім 2 пиріжки перевертаємо,
а 2 знімаємо. Кладемо 2 нових, ще не
обсмажених, на наступні п'ять хвилин.
Потім 2 пиріжки знімаємо, 2 перевертаємо, кладемо 2 недосмажених з першої
партії на останні п'ять хвилин.
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«П

одумайте про себе, дітям потрібна здорова
мама», «Вони ж на світ
не просяться», «Майте якусь елементарну стриманість», «Бідноту плодите.
Тож не тільки народити, а ще й виховати
треба»… Ой, як не хочеться знову прослуховувати стару платівку, яка вже на
вуха тисне, ці сповнені «доброти» слова
медиків.
За одинадцять разів, що доводилось
стояти на обліку, вона вже напам’ять вивчила, що будуть говорити. Могла сама
вже стати консультантом з планування сім’ї. А інколи промовчать, зате так
глянуть, що зразу зрозумієш: подумали
таке, що краще і не чути. От і зараз не
знала, що чекає. А на облік, скільки не
зволікай, все одно ставати треба. Тим
більше, що тепер направлялась в іншу
жіночу консультацію…
Такі думки сновигали в свідомості
жіночки років тридцяти п’яти, що, уважно дивлячись під ноги, вибирала, куди
зробити наступний крок. Слизота. Після
нещодавньої відлиги залишки розталого
снігу знову замерзли різноманітними відбитками, за якими було видно, куди проїздило авто, а де продефілювала якась пані
на шпильках. Траплявся й собачий слід. Їх
часто вигулюють біля «запальнички» —
так називає цей район місцева молодь.
Колись тут горів вогонь, який нарекли
«вічним». Але він давно згас на доказ того,
що все минає. Тільки залишилась на землі
п’ятикутна зірка. І на неї з-під лоба дивиться кам’яний воїн з карабіном, у всій поставі якого чи то журба за тією зіркою, ніби
навмисне кинутою перед ним, чи туга за
«світлим майбутнім», до якого вона так і
не привела. І шкода йому тих людей, які
народились при тому «вічному» вогні.
Приходили сюди жовтенятами, потім
піонерами... А зараз сивочолими чоловіками їх також тягне сюди, адже тут на
паркових лавках можна добре посидіти,
випити чогось міцненького, після якого
гарно співається... І проблеми кудись щезають... І вже не так болить за дітьми та
онуками, які гинуть по підвалах та в закинутих будівлях...
Лише тут вони знову «щасливі», відчуваючи, що осягнули «градус істини»…
Але істина зовсім не в градусах. І вона,
багатодітна мама Валя, зрозуміла це ще
замолоду. І хоч інколи нестерпно важко
жилося за правдою, та все ж розуміла, що

Вічний вогонь

це єдиний шлях досягнути прекрасної
вічності: не зважати на недоспані ночі, колючі репліки, повчання як «правильно» та
«розумно» жити…
Он виринає силует пологового будинку… Згадався колишній його завідуючий,
який після пологів викликав чоловіка
до кабінету і проводив роз’яснювальну
роботу щодо відновлення жіночого здоров’я: «Навіть яблуня родить через рік. А
рік за роком — тільки корови і...»
Зараз він ще працює, але вже простим
лікарем. Після невдалих спроб витягнути
залежну від алкоголю дочку він і сам став
частенько проводити час віч-на-віч із зеленим змієм, примовляючи: «Для чого
жити, якщо все втрачено?»
Оці роздуми, навіювані спогадами про
повний крах тих, хто колись учили інших,
потроху додавали впевненості жити за
Божою істиною, наперекір будь-яким
труднощам…
Ось уже і двері потрібного кабінету,
черги немає. Скидає курточку:
— Можна?
— Заходьте, — відповіла сивочола лікарка.
— Доброго дня, — продовжила вагітна, — нам завідуючий дозволив стати на
облік у вас.
— Це добре. Присядьте. Давайте документи, які там у вас є. О, то ви вже маєте
УЗД, дуже добре! І кого чекаєте? — запитала, відкладаючи папери.
— Хлопчика.
— А скільки у вас дітей? — з цікавістю

Через пустелю до оази
(есе)

Н

а очі потрапила світлина з зображенням пустелі: на її фоні
контрастні тіні верблюдів з
вершниками.
Уявляю себе такою ж вершницею.
Хоча б на день чи на добу.
Сонце підіймається над безводним
морем, неначе вогняний велетень, посилаючи стріли-проміння на бездонні,
безлюдні піски, на горбату від безкінечних барханів та дюн пустелю.
В уяві, мовби живий, постає невеликий, з вісьмох верблюдів караван. Йду-

чи один за одним, вони поволі долають
нелегкий шлях. Нав'ючені різноманітним вантажем та людьми, мандрують ці
«кораблі пустині».
Сиджу на одному з цих велетнів, погойдуючись у такт ходи.
Припікає. Розпечене сонце стає нещадним. Воно біліє подібно до розжареного металу. Від цього, здається, білим
робиться все навкруги. Навіть повітря
побіліло, ніби згустилося від спеки і коливається під власною вагою.
Сонце припікає настільки, що вер-

поглянула на пацієнтку.
— Шість дівчат, а оце, дасть Бог, буде
шостий хлопчик.
— Ого-го! Дванадцять! Шість дівчат і
шість хлопчиків, — вражено повторила
лікарка. — Яка краса! Чудово! Я знала, що
маєте багато дітей, бо ваша сестра колись
у нас стояла на обліку. Вона розповідала,
але я не думала, що стільки.
— Так, було таке. Вона і порекомендувала піти сюди.
— Вибачте, а скільки вам років?
— Нещодавно виповнилось тридцять
шість.
Медсестра вже зробила свої записи і
прислуховувалась до розмови. А лікарка
не могла приховати захват.
— Ви, Валю, молодець, просто молодець! Я ще нікого не вела з дванадцятою
вагітністю. Вже на пенсію час, а вперше
зустрічаю, що така молода мама, а стільки
дітей. Молодчина... Воно, звісно, нелегко,
і здоров’ям жертвуєте… Але це і є подвиг
материнства. Дуже хотіла б поглянути на
таку родину, може, є фото?
— Є, у телефоні.
Валя вийняла його з сумочки, знайшла
потрібне фото і подала жінці у білому халаті. Та стала розглядати. Її погляд переходив з одного обличчя на інше. І в кожне
вдивлялася так, наче шукала своє рідне,
загублене дитя, і ніяк не могла його впізнати. Здається їй, що воно десь тут, у цій
юрбі щасливих облич. І тут воно радісне,
одягнуте та сите, а батьки щасливі, що в
них є і ця дитина.
блюди вже ледь пересуваються.
Здається, ми вже не йдемо, а ніби
пливемо. І це виснажує.
Аж ось у повітрі діється щось неймовірне. Вогняне світило тьмяніє, наче
заволікається каламутною плівкою. На
горизонті з'явилась маленька темна
хмарка. Наближаючись, вона збільшувалась, закриваючи собою небо. Здавалось, байдужа до всього пустеля ось-ось
оживе, очікуючи жаданої вологи…
Різко налетів потік колючого від піску
вітру і… Господи! Невже це був лише міраж?! Марево?! Видіння?!!
Вмить усе розтануло, розчинилося
в повітрі, зникло безслідно. І вже через
коротку мить мертва пустеля перетворилася на… ще більш нещадного ворога. На допомогу їй прийшов усе той же
вітер. Шаленіючи, він жбурляв у мене
хмари піску, неначе виливав злість за
ту хмарку надії та сподівання на небо.
Шмагаючи, не залишав ніяких шансів.
Здавалося, це був кінець…
Але, спочатку непомітно, епізодично, ледь-ледь пробиваючись крізь щільну піщану завісу, а потім потужніше і
яскравіше з’являлося на тлі брудно-блакитного неба сонце.
Та воно нікуди й не зникало, а лише
звідти, зверху споглядало на всю цю

Її спогади поринули назад, у молодість,
у період прийняття важливих рішень…
Раптом вона піднесла телефон медсестрі.
— Ти глянь, ти лише поглянь — яка
сім’я!.. А я своє втратила…
Її голос запнувся, а в очах шмигонула
глибока туга, причаївшись біля перенісся
кришталевою сльозою. Медсестра взяла
телефон, а вона, знімаючи окуляри, непомітно прибрала зайву вологу з очей.
— Це мрія! Така сім’я повинна бути
мрією кожної жінки… Я свою можливість
втратила… заради кар’єри…
Туга забриніла у голосі. І вона, чи то забувши про присутніх, а може, саме до них
і звертаючись, розпочала свої роздуми,
наче сповідь…
— Що зробиш, була молода. Хотілося,
як то кажуть, пожити. Одну дитину народила для себе. Другу родять для хорошого чоловіка. І хоч у мене він був непоганий
— зупинились на одній. Мені здавалося,
що як чисту любов не поділиш на двох чоловіків, так і дітей більше одного не можна
полюбити досконало. Аж тепер зрозуміла,
що така любов навпаки — мізерна. Чистої
води егоїзм. А багатодітних я тоді вмовляла та говорила про стриманість. Не розуміючи, що саме вони і виявляють її більше
за мене, відмовляючи собі багато в чому
заради дітей. А я жила «для себе», постаріла з тим «для себе» — і зараз думаю, чи є
той, хто б жив для мене, або хоча б просто
допоміг, як буде потреба. Оговталась тільки тепер, коли дочка, на моє питання: чи
не планують дітей, відповіла: «Ні… хочу
пожити для себе». Ледве вмовила її… Пообіцяла старатись допомагати всім, чим
тільки можу. Дякувати Богові, зараз вона
в очікуванні. Двійня…
При згадці про двійню з її єства визирнуло щастя. Непідроблене щастя…
Потім були ще якісь маніпуляції, процедури, записи, після яких тепло розпрощалися, і Валя знову опинилася на
вулиці…
Пологове відділення… Кам’яний солдат… І в його поставі теж сум та бажання
щось повернути назад…
М’який блискучо-білий сніг вкривав
крижані сліди: автомобіля, каблуків, чиїхось улюблених собачок… А небо знову
давало можливість людям відчути чистоту. Побачити її на власні очі. Можливо, і
вони побажають мати чисті сумління…
чисті душі… за вишньою істиною.
В. Сідий
трагічну сцену і чекало на свій переможний вихід. Це був завершальний штрих
дійства. Грізні стихії впокорились, і незабаром усе стихло.
Сонце, велике й гаряче, продовжувало посилати своє проміння на безкраї піски.
Раптом, пройшовши з останніх сил
декілька сотень метрів, опинилися
ніби на краю пустелі. Перед очима відкрилася картина несподіваної краси. В
низовині, серед жовтих дюн, немов загублений кимось смарагд, затишно розташувалась оаза. Зелені крони дерев
широкою полосою обрамляли прозоре
озерце. Цей перехід кольорів із неживого жовто-блідого до зеленого, життєдайного, наповнював наснагою. Вода!
Вода!!!
Відроджувалася жага до життя. Врятовані!
Світлина з зображенням пустелі переді мною. Тіні верблюдів з вершниками
на фоні жовтого, аж червоного піску…
Все-таки добре, що я не вершниця,
і справжня пустеля знаходиться дуже
далеко. Та як близько та духовна оаза,
що дає притулок і рятує всіх, хто завертає до неї!
Майя Бабич

ДВА БЕРЕГИ 7

ХУДОЖНЄ СЛОВО

Притча про Істину
Ш

ляхом прямував Подорожній. Колись у
дитинстві світ видавався
йому прекрасним, бо
чув, що існує таке місце, де людина не старіє. «Там перебуває
Істина», — закарбувалося в дитячій
пам'яті.
І хоча тоді не усвідомлював, що таке «старіти» й чим є «істина»,
проте ясно зрозумів — її потрібно шукати.
Минав час. Одного разу відчув, що світ
не такий уже й прекрасний, яким здавався.
І зрозумів тоді, коли щось боліло, а дорослі
сприйняли це за вередування й нагримали... Так зустрівся з першим розчаруванням — злом.
Через деякий час не поділився іграшкою з сестрою й жбурнув дерев'яним кубиком, але вцілив не тільки в її лоба, а ще й у
порцеляновий сервіз, приготовлений для
святкового обіду. Пролунав брязкіт, а з-під
руки сестрички текла червона цівка...
Ті жахливі хвилини, проведені в присутності розгніваних батьків, засіли в пам'яті на
все життя.
Крокуючи розмитим весняними струм-

—М

ене
продавці
ніколи не обманюють! — добродушний літній чоловік загадково посміхнувся.
Потяг сіпнувся і почав набирати швидкість.
— Хіба таке може бути?! — здивовано
допитувалася повна жінка з яскраво нафарбованими губами.
— Так, адже я решту не перераховую, —
самовдоволено відповів він, і вуса затремтіли в беззвучному сміхові.
Іван, лежачи на верхній полиці, неуважно слухав діалог попутників, плутаючись у
своїх думках. Але остання фраза спрацювала як вимикач і перенесла його в далеку
юність...
Шахтарське містечко ще спало. Іван
обережно перетнув сусідську ділянку, відсунув прогнилу нефарбовану дошку, що
слугувала потаємною хвірткою, і ледь помітною стежкою дістався до літньої кухні.
Десь зовсім поруч заспівав півень. Від
страху Іван закляк на місці. Стояв довго...
Намацавши лівою рукою різьблену рукоятку викидного ножа, рішуче попрямував до
вхідних дверей.
Вітьок лежав у новенькому костюмі на
декількох табуретках. Бордово-фіолетова голова була недбало пришита до тулуба товстою господарською ниткою. Руки,
складені на грудях, закінчувалися розтрощеними фалангами пальців.
«Били молотком перед тим, як до рейок прив'язали», — зрозумів Іван. По спині
пройшов холодок. Те, що він тоді відбився й
уникнув такої долі, — незрозуміле везіння.
Під ногами рипнула дошка. Іван здригнувся. Мозок сигналив: «Роби ноги! Тікай!»
— Мужчина! Мужчина! Зніміть мені,
будь ласка, матрац! — жінка з яскраво нафарбованими губами трясла Івана за руку.
— Спасибі велике за допомогу! — почув він, закриваючи двері купе.
Думки неслися швидше потяга...
Вітьок був єдиним справжнім другом.
Худий, повільний і незграбний, він боявся
конфліктів і здавався боягузом. Але ж який
талановитий! Йому б у цирку фокусником
працювати: будь-яку карту на замовлення
з колоди діставав.
Ваньок був повною протилежністю. Невисокий, широкоплечий боксер, швидкий

ками шляхом, юнак подумав: «Є зло, яке
живе навколо, а є — яке в мені.
Що ж тоді — Істина?» І тут
Подорожній зрозумів. Він сів
обабіч шляху, витягнув
блокнот і занотував своє
перше відкриття: «ІСТИНА ТАМ, ДЕ НЕМАЄ ЗЛА: НІ
В ДУШІ, НІ НАВКОЛО».
Минав час. Подорожній дорослішав. Настало Літо
життя. Світ вирував! Та в ньому не все було зрозумілим... Квіти радували очі, коли цвіли, але навівали сум, як
в'янули й засихали. Часом випадав цілющий
дощ, а інколи — град, який нищив урожай.
«Чому так? — думав Подорожній. — Де ж
тут Істина?»
Він радів щасливим сльозам на очах жінки, яка щойно народила дитину, свіжості почуттів молодого подружжя, турботі доньки
про хвору матір, непідробній дружбі у важкі
хвилини життя... Але й зустрічав все більше
зла, жив серед нього… А деколи й сам робив його.
«Чому так все перемішалось у цьому
світі? — знову роздумував Подорожній. —
Зло якимось чином обов'язково має бути
переможене!» І він записав до свого блокнота нове відкриття: «ІСТИНА ТАМ, ДЕ ПЕ-

РЕМОГА НАД ЗЛОМ, ДЕ ЛЮБОВ І СВІТЛО».
Несподівано прийшла для Подорожнього Осінь, як приходить усвідомлення,
що більша частина шляху вже пройдена. В
життєвій торбині назбиралось чимало радості, та ще більше — переживань, турбот,
тривожного безсоння... Ось вона — Осінь
життя: «А що далі?» Все більше Подорожній
міркував про смерть. «Істина не може бути
на її боці!» — мислив він і нарешті написав
у блокноті: «ІСТИНА ТАМ, ДЕ ПЕРЕМОГА
НАД СМЕРТЮ».
Йому все важче було йти. В повітрі повіяло холодом. Наближалась Зима життя. І
Подорожній увійшов у неї...
«Майже все позаду... А місця, де людина
не старіє, так і не знайшов», — з сумом думав він. «Де ж вона все-таки — Істина?»
Це сталося наприкінці земного шляху —
в ліжку лікарняної палати для важкохворих.
Медсестра (а, може, то був ангол?), із невідомим ще Подорожньому проявом любові,
простягнула Книгу й просто сказала: «Це —
подарунок. Вам».
Він відкрив Книгу...
«Нема праведного ані одного; нема, хто
розумів би; немає, хто Бога шукав би…»
(Рим., 3:10-11).
«...бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави...» (Рим., 3:23).
«Хто не любить, той Бога не пізнав, бо
Бог є любов!» (1-е Івана, 4:8).
«Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина

...Надійшов час, коли тремтяча рука вивела у блокноті останні слова:
«Іду туди, де людина не старіє. Я
встиг знайти істину! Щоб пізнати
її, не обов’язково пройти свою весну,
літо, осінь, досягнувши зими. Вона поряд. Доступна з дитинства до старості. Потрібна кожному. Ось де її безцінне джерело…»
Старець-Подорожній закрив блокнота і разом з Книгою передав усе своєму
синові…
Н. Замкова-Ферфелуца

лили виграші по-чесному. Все складалося
чудово, поки не з'явився Равіль — товстий,
зіщулений, з припухлою нижньою губою
татарин. Його спітнілі тремтячі руки викликали у друзів огиду. Постійно накопичувана
неприязнь підштовхнула до необдуманого
бажання «покарати» Равіля.
Три шістки на три туза — може, таке і буває випадково, але...
Про цю гру вся шпана ще тривалий час
говорила при зустрічах. Виграв Іван. Загріб
усе, що спітнілий татарин міг поставити. А
було в нього чимало.
Про те, що операція ретельно готувалась, свідчила сума готівки, яка виявилася
в Івана, і те, що грали у Равіля вдома, тобто
«видоїти» можна було все. Равіль десь зник,
зачаївся, але запам’ятав і не пробачив.
Навколо Вітька та Ванька утворилася
порожнеча. Гравці почали їх цуратися. Вони
зрозуміли, що насувається щось страшне.
«Тікати! Тікати, як можна далі!»
Але Вітьок не встиг. І, швидше за все,
«здав» свого напарника...
Поїзд взяв круто вліво навколо сопки.
Ложка у склянці верескливо задеренчала
і затихла...
Через п'ятнадцять років, таємно відвідавши рідні місця, додому з’явитись не ризикнув. Зайшов до старшої сестри. Від неї і
дізнався, що Равіль «невдало пірнув» з вишки з двома прив'язаними до ніг шлакоблоками. Знайшли під зиму.
Пробувши два дні у матері, знову поїхав
далеко — у край сопок і боліт, в оповиту ту-

манами тайгу.
Перебудова вісімдесятих позначилась
і на його сім'ї. Перебудувала побут і життя.
Дружина — директор гастроному. Все по
картках. На всьому можна робити гроші,
особливо на сигаретах і спиртному — чим
не Клондайк зі свою «золотою лихоманкою»?
Залишивши роботу на автобусі, Іван
влаштувався вантажником до дружини.
Справа пішла. Гроші потекли рікою. Кожен
день — «зарплата з премією».
А гроші люблять рахунок...
Лічити акуратно упаковані купюри
стало щоденним ритуалом. Рахувати було
приємно. Гроші відкривали нові горизонти
та нові можливості. Вони — опора, підстава
для рожевої мрії.
Гроші — це все!!!
Коли в неділю ввечері здали оптом велику партію товару, купюри чарівно хрустіли, гріли руки, спітнілі пальці злегка тремтіли.
І раптом він згадав Вітька... Уявив, з якою
огидою подивився б той на нього...
На душі стало гидко.
Того вечора він вперше за двадцять два
роки спільного життя напився до безтями.
Гроші вечорами більше вже не перераховував.
Розлучення відбулося якось само собою. З того пам'ятного вечора вони з дружиною спали окремо, жили окремо і, нарешті, розлучилися.
Звичайно, їхня сім'я починалася не з
грошей та будувалася не на них. Але коли
великі гроші увійшли до неї, то хтось виявився третім зайвим (і це, на жаль, були не
банківські купюри)...
Те, чому він несвідомо поклонявся все
життя, на чому намагався побудувати своє
щастя, в результаті залишило його ні з чим.
Гроші виявилися ненадійною опорою…
Квадратне чорне небо, усипане зірками, заглянуло в купе, посміхнулося нахиленим місяцем.
Спробував згадати, коли востаннє бачив небо... і не зміг.
Небо! Як він міг забути про небо?!
– Ще чаю?
Ваньок отямився. Заплативши за чай,
узяв здачу і, не перераховуючи, поклав до
кишені…
Сергій Білозуб

Решту не
перераховую

не тільки в рухах, але й у прийнятті рішень.
У молодших класах його прозвали «вискочкою», оскільки відповіді на запитання вчителя озвучував ще до того, як той закінчував говорити.
Об'єднувало їх ставлення до грошей.
Звичайно, нікому не подобається програвати, але вони і вигравали, і програвали з
повним спокоєм. Посміхатися, програючи,
може багато хто, але при виграші хвилювання видають пальці рук: спітнілі, дрібно
тремтячі. У друзів це викликало презирство і якусь гидливість.
Їхня дружба зародилася непросто. Вітьок дратував своєю повільністю і неповороткістю, поки Ваньок не помітив дивної
закономірності: після того, як колода карт
потрапляла до його рук, подальшу роздачу
він обов'язково вигравав, а потім йшов у
тінь. Ваньок вирахував таке шулерство.
Якось заявившись до Вітька під ранок,
висловив свої претензії. Спочатку розмова не клеїлася. Один заперечував і прикидався, інший ледве стримувався, щоб не
пустити в хід «вагоміші аргументи». Зрештою була укладена таємна угода, своєрідна
дружба з вигодою, про яку ніхто не здогадувався.
Вітьок, спритно маніпулюючи колодою,
майже завжди навмисно програвав. Ваньок
навпаки — жартував, давав волю своїй імпульсивній вдачі та мав славу щасливчика,
що не встає з-за столу без виграшу.
Таємно зустрічалися у Вітька в літній
кухні, де той жив весь рік, навіть взимку. Ді-

Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне»
(Івана, 3:16).
«...Поглинута смерть перемогою» (1-е
до кор., 15:54).
Все більше й більше дізнавався Подорожній з цієї Книги, яка відкривала істину...
«Споконвіку було Слово, а Слово в Бога
було, і Бог було Слово» (Івана, 1:1).
«І життя було в Нім, а життя було
Світлом людей» (Івана, 1:4).
«Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на
світ» (Івана, 1:9).
«І Слово сталося тілом, і перебувало
між нами, повне благодаті та правди...»
(Івана, 1:14).
«Я — дорога, і правда, і життя» (Івана, 14:6).

8 ДВА БЕРЕГИ
ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ
Релігій у світі багато, проте як розібратись, яку вибрати, за якими критеріями? Що
з цього приводу каже Біблія?

В

се залежить від того, навіщо
ви хочете розбиратися. Просто з цікавості, щоб розширити світогляд, чи дійсно бажаєте стати
послідовником тієї релігії, яку оберете?
Якщо справді вибирати, то слід зупинятися не на тій, яка привабливіша (тобто
зручніша, в якої звичаї красивіші), а ту,
яка істинна.
Ви скажете, що це дуже складно: де
той прилад, яким можна виміряти правдивість тієї чи іншої релігії?
Кожна релігія пов’язана з якимось
одним чи кількома богами. Але справжній Бог не був би Богом, якби Його можна було б дослідити. Тому, якщо ми і
знаємо щось, то тільки з того, що Він
Сам про Себе розповів. У християнстві
це відкриття Бога про Себе називається
Біблією.
Ось що говорить Біблія з приводу
різноманіття релігій:
«Крім того, поглянь, що знайшов
я: що праведною вчинив Бог людину,
та вигадок усяких шукають вони!..»
(Екл., 7:29)
«…бо, пізнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце (Рим.,1:21).
Чому ж тоді у самому християнстві таке розмаїття конфесій?
Тут, на жаль, схожа ситуація:
«Усі-бо шукають свого, а не Христового Ісусового» (Фил., 2:21).
Але не розчаровуймося:
«Коли хоче хто волю чинити Його,
той довідається про науку, чи від Бога
вона, чи від Себе Самого кажу Я» (Iвана, 7:17).
То що ж робити?
Потрібно щиро хотіти дізнатися істину:
«Хто той чоловік, що боїться він Господа? — Він наставить його на дорогу, котру має вибрати» (Пс. 24:12).
«Шукайте Господа, доки можна
знайти Його, кличте Його, як Він близько!» (Iсаї, 55:6)
Відповідав Вадим Яцюк

ЦІКАВО ЗНАТИ
КОРОТКІ ІСТОРІЇ

Хто що змінив

Божевілля

Атеїст звертається до проповідника:
— Це ви опублікували оголошення
в газеті, ніби доведете будь-якому безбожнику, що він божевільний?
— Так, це я. А хто ви такий?
— Я двадцять років присвятив вивченню християнства, і можу сміливо
стверджувати, що там нічого немає.
— Послухайте, а хіба це не безумство: двадцять років витратити на те,
чого немає?

Не той потяг

Колись у потязі мені довелося спостерігати, як один пасажир поводився
дуже дивно. На під'їзді до кожної станції він пильно вдивлявся в її назву і голосно зітхав. Так тривало кілька разів.
Я запитав, що його турбує, і у відповідь
почув: «Кожного разу, дивлячись на
назву станції, переконуюся, що сів не
в той поїзд». Чи не буває щось подібне
і в духовних питаннях? (Павло Слободяник)

Не заблукаєш

Мандрівник у Венеції ніколи не заблукає, хоча вулиці вузькі і канали переплутані. Справа в тому, що на стінах
і бруківці вздовж каналів викладена
смуга з червоної цегли, притримуючись
якої, завжди вийдеш на площу Марка.
Так само і в Біблії: її історія, закон,
поезія та пророцтва є тією червоною
лінією, що веде до Христа.

Одного разу запитали жінку, чоловік
якої став християнином:
— Чи правда, що ваш чоловік змінив
віру?
— Ні, — відповіла та, — це віра змінила мого чоловіка. Раніше не мав ніякої, а
тепер обрав таку, яка переродила його.
Адже був п’яницею, лайливим і кривдником, а тепер став тихою тверезою людиною. Так що не чоловік змінив віру, а віра
змінила його!

Огидний смак

Християнин їхав у таксі на євангелізаційне зібрання і, під'їжджаючи до потрібного місця, запросив водія відвідати
його. Але той поблажливо відповів:
— Навіщо? Я до церкви не ходжу, але
завжди намагаюся зробити людям щось
добре.
— Ви завжди все чините чесно? — запитав віруючий.
— Не завжди, звичайно, я ж не святий. Іноді доводиться хитрувати: інакше
не проживеш. Але хорошого все-таки
більше, ніж поганого, тому думаю, що Бог
мною, в цілому, задоволений.
— На жаль, те, що ви пропонуєте Богові, має огидний смак.
— Чому? — обурився таксист.
— А ви спробуйте хоч раз з'їсти яєчний омлет, приготовлений з п'яти свіжих
яєць та лише одного зіпсованого!
Водій подивився на християнина з
подивом:
— Признаюсь, я ніколи над цим серйозно не замислювався...
Любов Кириченко

Завдання на логіку
Завдання 1.

Торговець коштовностями продає дев'ять діамантів, серед яких один фальшивий, тож і вага його менша, ніж в інших. Як за допомогою чашкових ваг лише за два
зважування визначити підроблений діамант?

Завдання 2.

Уявіть, що ви учасник змагань з бігу на довгу дистанцію. Через чотири хвилини
вам вдалося випередити бігуна, який був другим. Якими за рахунком тепер є ви?

Завдання 3.

Наталі потрібно підсмажити 6 пиріжків. На сковороді поміщається лише 4. Як
їй упоратися за 15 хвилин, якщо з кожного боку пиріжок має смажитися 5 хвилин?
(відповіді на ст.5)

ЗНАЙДІТЬ 12 ВІДМІННОСТЕЙ

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 бажання відвідати зібрання (богослужіння), чи є потреба звернутися
за духовною допомогою, то ви можете 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.

