Він засяяв, освітив!
Це був вибух! Прорив! Потужний,
нежданий, вражаючий. Переможний...
Засяяло СВІТЛО! Сталося те, про що
звістив пророк ще за 700 років. І записав. Ми не сподівалися, але так і сталося. Наче у темному затхлому підвалі
ввімкнули потужний прожектор!

Ст. 2

Костюм не знадобився
По роботі Надії Петрівні доводилось часто їздити у відрядження. І тепер знову потрібно відлучитись. «Як
бути з сином? А якщо помре, коли знаходитимусь далеко?.. Мабуть, треба
хоч костюм на похорон купити...» —
хвилювалась пригнічена мати.

Ст. 4

Жахливий сон на
спасіння

Ланцюг із піску
Полонені молоді воїни дуже засумували, бо ніхто не знав, як виконати
таку умову. Час швидко спливав, і загроза смерті невблаганно наближалася. Майже всі оті відгодовані воїни
сиділи на галявині з похиленими головами. Лише один юнак вночі...

Так я простояв до ранку — поки не
піднялося сонце. Паралізуючий страх
пройшов, але кадри зі сновидіння чітко і надовго закарбувалися в моєму
мозку. І якби головним героєм цієї розповіді був не я, то впевнено сказав би...

Ст. 5

Ст. 7

ДВА БЕРЕГИ
Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя...
ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА

№ 6 (39) 2021

Поздоровляємо дорогих читачів
з Різдвом Христовим та Новим роком!

Але цей рік
буде справді новим
тільки тоді, коли народжений
Син Божий займе в серці центральне
місце. Тож у прийдешньому 2022 році
щиро бажаємо, перш за все, міцного здоров’я,
а відтак миру в сім’ях, щастя в родинах, успіху і
процвітання в добрих справах.

Христос народився!..
А

після того пройшло два тисячоліття, народилися мільярди людей, відбулося безліч
важливих подій, змінився світ. І все ж, саме
народження в минулому Сина Божого найбільше змінює
життя мешканців землі в теперішньому і дає їм надію на
майбутнє.
Прихід Спасителя у цей світ був частиною Божого плану і мав просту та величну ціль — «врятувати людей Своїх
від їхніх гріхів».
Кожний з цих людей, кожен з нас, — також народжений для певної мети. І саме пошуком цієї мети ми зайняті
протягом усього відведеного нам часу. Хтось живе заради дітей, інший — для суспільного блага, а дехто просто
хоче взяти від життя все найкраще. Але якщо задуматись,
то жодна така мета не дає сенсу нашому існуванню. Навіть женучись за тимчасовим задоволенням, ми розуміємо, що є щось важливіше — те, що триватиме довше, ніж

виділений кожному час. І це — вічне життя.
Саме заради того, щоб ми могли провести вічність із
Богом, Він створив наш Всесвіт. Все те, що бачимо навколо, дане нам Творцем для досягнення цієї мети. І якщо ми
розуміємо це, то зі свого боку також зробимо все від нас
залежне. Той, хто прийняв вірою Божий план спасіння,
перед кожним своїм наступним кроком думатиме, чи наблизить він його до Христа; перевірятиме, як кожна мить
впливатиме на майбутнє, і все земне життя присвятить
вічному існуванню.
Але ніхто не може досягти Неба лише добрими вчинками. Так само, як неможливо спасти душу своєю праведністю. Знаючи це, наш люблячий Бог послав на землю Свого Сина. Дві тисячі років тому народився Христос,
Який став жертвою за наші гріхи. І, згадуючи це кожного
Різдва, ми із щирою вдячністю говоримо: «Славімо Його!»
Редакція газети

Різдвяна хронологія
День розсунув часу темінь,
І в далекім Віфлеємі
Народився Божий Син.
Хронологію, як вістрям,
Розділив на «до» і «після»
Цей чудовий день один!
День Різдва — чудове свято,
Радості несе багато!
Знають в селах і містах,
Хто порвав гріха тенета:
Відзначає вся планета
День народження Христа!
Все у Всесвіті — Господнє!
Що ж тоді Йому сьогодні
В подарунок принести?
Серденько своє віддам я,
Щоб Ісус — Спаситель славний —
Міг у нього увійти!
С. Білозуб (переклад С. Кобзар)
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Він засяяв, освітив!

«Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів
у країні смертельної тіні, засяяло світло. Із того часу Ісус розпочав
проповідувати й промовляти: Покайтеся, бо наблизилось Царство
Небесне!» (Біблія, Євангелія від Матвія, 4:16-17)

Ц

е був вибух! Прорив! Потужний, нежданий, вражаючий.
Переможний... Засяяло СВІТЛО! Сталося те, про що звістив пророк
ще за 700 років. І записав. Ми не сподівалися, але так і сталося. Наче у темному затхлому підвалі ввімкнули потужний прожектор!
Думаєте, це викликало багато радості? Думаєте, юрби народні потяглися
до сяйва? Відкрили очі? Прозріли? Залишили темряву і повиходили з тіні?
Шкода... але — ні.
У темних місцях, де раптом засяє
світло, все відбувається не так. Люди
затуляють хоча б очі... і здебільшого ховають якісь неподобства, прикривають
те, що стало при світлі очевидним, бо
раніше... там... при темряві все влаштовувало... не помічалося, терпілося. До
чогось обвикли, призвичаїлися, з чимось зрослися. А як неприємні запахи?

Мерзотні видовища? Незагойні рани?
Чужі стогони і болі? А головне — причини цих явищ?
Так-так — з ними в «темноті» простіше... Хай філософи, соціологи, психологи шукають причини. В мороці й немає
іншого виходу — лише вишукувати-досліджувати-здогадуватись. «Зрештою,
науковці усе уважно роздивляться у
теле- чи мікроскопи. Все детально опишуть, проаналізують причини; політики
спробують втілити в життя... Утім, тут у
темряві, в принципі уже все звично, в
цілому навіть прийнятно — принаймні
не видно особливих негараздів та неподобств...»
Ну а тут — Христос! Засяяв. Освітив.
Так було 2000 років тому. Точнісінько так воно й зараз. Суспільство, яке
живе гріхами — «сидить в темряві», —
формулює впевнено пророк.
Нам завжди легко говорити про

маси людей — нації, регіони, країни,
соціуми... А якщо конкретно про СЕБЕ?
Особисто, ось — ПРО ТЕБЕ? Якби до
тебе зараз прийшов Ісус? Мов потужне
Світло, неосяжне Сяйво. Ось зараз зателефонував і попросив про зустріч?..
Чи в автобусі підсів поспілкуватися...
Чи спіткав би десь там біля твого улюбленого місця. Так-так — де часто буваєш! І особисто до тебе засяяло б Світло? Адже Божественна Істина висока,
переконлива і незаперечна. Яка відкриває темні місця... просвітлює тіньові
закутки... Щоб думав би ти? Як діяв? Що
б відчував?
Бо тоді, 2000 літ тому, було так:
«І життя було в Нім, а життя було
Світлом людей. А Світло у темряві
світить, і темрява не обгорнула його.
Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на
світ. Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. До
своїх Воно прибуло, та свої відцурались
Його.»
Відцуралися... більшість — не захотіла світла.
«Для чого мені твоя істина?» — не
раз чув я в житті. І справді... вона ж починає висвітлювати-вказувати на те,
що було невидимим і не помічалося
в мороці. Ось тому свято Різдва, і в цілому саме християнство, не таке вже й
популярне.
Проте хочу вкотре повторити — давайте не про всіх у загальному, а про
нас особисто і наших близьких: яке
ставлення до Світла з Небес?
Є у світла, крім усіх чудесних і феноменальних якостей, одна, яку хочу
зараз згадати: від нього можна закритися. Просто долонями, або якимось
вибудованим загородком... І, як вчить
хвильова теорія, — воно просто тебе
обмине і піде далі. Освітляти інших.
Утім, темрява таки не зможе обійняти його. Де з’являється Світло Боже,
там місця темряві немає.
Олекса Бурчак

Декілька порад для свята

Н

астає найдивовижніша і в той
же час найгірша пора року.
З одного боку, ми в якомусь
очікуванні дива, але при цьому (самі того
не бажаючи) поринаємо в кругообіг передсвяткової суєти. Нас затягує яскравий
потік ілюмінацій, а маркетологи переконують, що все, що так гарно розкладено на прилавках магазинів, нам справді
потрібно. І ось ми знову включаємося в
ці перегони — прикрашаємо будинок,
закуповуємо подарунки, найпросунутіші
намагаються навіть пройти з дітьми всі
завдання різдвяного календаря.
І все одно після 1 січня знову настане те саме — «новорічне затишшя» (як
влучно виразився один сатирик), коли
весь західний світ уже все відсвяткував
і включився до праці, а ми продовжуємо
перебувати в тому ж стані невиразного
очікування дива і залишкових наслідків
шопінгу.
Але навіть у цьому є позитивні моменти! Я особисто радий, що в нашій країні
склалася така унікальна ситуація, коли
з'являється такий час, і ми дійсно «завмираємо» і хоч-не-хоч звертаємо погляд
до Небес! Безрелігійний меркантильний
світ вже давно захопив грудневе свято
Різдва, забезпечивши його власною міфологією, на чолі якої Санта з оленями та
інші Грінчі. Комуністи успішно впоралися
із заміною Різдва на всенародне тріумфування з приводу Нового року та зміни
календарних дат. А от січень залишився

безроздільним господарем незрозумілої
для світського менталітету події — святкування Різдва Христового! Ну, правда ж
— хто б міг таке припустити?
Але що ж нам робити в це січневе
«затишшя»? Що таке, щоб справді відчути радість Свята? Утім, це не так уже й
складно!
Головний принцип — треба подарувати свято тим, хто тебе оточує! Принцип
«поділися усмішкою своєю, і вона до тебе
повернеться», діє і щодо радості!
Як сказав сам Христос, що те, що ми
робимо для тих, хто опинився в біді («малим цим» — як сказано у Писанні), те
робимо для Нього. Отже, якщо ви замислюєтеся над тим, що ж подарувати Христу на Його день народження, відповідь
проста — візьміть участь у справах милосердя, які організовують у цей період
практично всі церкви! Це по-справжньому додасть відчуття усвідомлення свята.
Ну і звісно — будьте разом! Зробіть
свято! Особливо тим, у кого його немає
і не передбачається. Або хоча би близьким та друзям. Це чудовий подарунок!
І що найголовніше — святкуйте народження Спасителя у своєму серці!
Адже в першу чергу центральна подія
Різдва відбувається в наших душах. Тож
нехай же світло Різдва сяє всередині нас
і висвітлює темряву, що панує навколо,
яскравим світлом Народженого Сина Божого!
Андрій Миронюк

Важливо
правильно побачити!

Д

умаю, не помилюся, якщо
скажу, що Різдво для більшості мешканців Землі — це
ялинка, блискучі іграшки, безліч лампочок, які світяться, і багато іншого,
що створює і підживлює гарний настрій на деякий проміжок часу. І ціла
індустрія посилено дивує людей новинками у цій сфері. Одним словом,
«Крістмас» став певним брендом.
А якщо відкласти всі «інгредієнти»,
які пропонуються для проведення
цього свята, і спробувати правильно
побачити, зрозуміти його сенс?
Задумалася і я: що для мене Різдво? Коли воно мною по-справжньому
святкувалося?
Не хочу когось принизити тим, що

Від темряви
до світла!
І ти, немовля, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу Йому приготувати,
щоб народу Його дати пізнати спасіння у
відпущенні їхніх гріхів, через велике милосердя нашого Бога, що ним Схід із висоти
нас відвідав, щоб світити всім тим, хто
перебуває в темряві й тіні смертельній,
щоб спрямувати наші ноги на дорогу
миру! (Євангеліє від Луки, 1:76-79)

У

сім нам доводилося спостерігати чудову картину сходу сонця.
Воно встає на сході і, розсіюючи
нічну темряву, здійснює небосхилом шлях у
напрямку заходу. Під впливом його тепла та
світла оживає природа, прокидаються люди та
міста. Нічна пітьма відступає.
У Євангелії Луки народження Ісуса порівнюється саме зі Сходом сонця. Тому що з
приходом на землю Спасителя темрява невігластва почала потихеньку розсіюватися. Спочатку Він проповідував у Галилеї, потім у Юдеї
та Самарії, а потім послав апостолів до краю
землі. Так почалася епоха євангельської освіти. Промені Христової благодаті торкнулися
багатьох сердець, і народ почав звертатися від
темряви до світла. В основі цієї просвіти була
закладена думка про спасіння та прощення
гріхів. Крім того, слово Христове спрямовувало грішника на шлях миру. Миру насамперед із
Богом, а потім і з ближнім.
Але в природі існують особини, які світлу
не раді. Це нічні жителі землі. Не всі зраділи і
Різдву Спасителя. Більшість, замість віри і покаяння, віддали перевагу життю у гріхах, і тому на
таких людей чекає суд. Про це Ісус одного разу
сказав так: «Суд же полягає в тому, що світло
прийшло у світ, але люди більше полюбили
темряву, ніж світло».
Тому у ці дні Різдва прославимо Христа,
який засяяв свого часу і над Україною, над
нашими містами, особисто кожним із нас!
Євген Бочаров

знайшлась особа, яка ставить себе на
сходинку вище у правильності виконання істини. Швидше за все, виникло
бажання знову відкрити це для себе.
Звернулась до Біблії. У Євангелії від
Матвія 1:18-23 сказано: «Різдво Ісуса
Христа було так…» І далі розповідається прекрасна історія святого подружжя, яке прийняло Божественне
Немовля. «Народить же Сина, і назвеш
Йому ім'я Ісус, бо Він врятує людей
Своїх від гріхів їх… і назвуть Йому ім'я
Еммануїл, що означає: з нами Бог». Ось
справжній сенс Різдва — нам даний
Той, Хто рятує, Хто не залишає у потребах, смутках та переживаннях…
Що може стати в один ряд із таким подарунком Всевишнього і чи доречно
замінити його на яскраву іграшку чи
різнокольорову гірлянду?
Згадався епізод, коли відбулось
моє перше знайомство з Христом. Я
дуже хотіла зблизити з Ним і свого чоловіка. Але це виявилось не так просто. І тоді я вперше стала на коліна і,
ще мало знаючи Бога, просила Його за
чоловіка. І Господь відповів! Це було
справжнім просвітлінням для всього
нашого дому.
Ось тоді й настало для нас Різдво,
коли вся сім'я схилилася перед народженим Немовлям. Хоч і відбувалося це
не в січні, без гірлянд і будь-якої святкової атрибутики, але саме в цьому є
справжній сенс Різдва. Думаю, зі мною
погодяться всі, хто прийняв Святе Немовля як Бога.
Майя Бабич

ДВА БЕРЕГИ 3

АКТУАЛЬНО

«Чим далі в ліс, тим більше дров»
Н

у що вже й казати про завтрашній день, якщо ще «вчора», навіть за панування атеїзму, ці урочисті дні сприймалися зовсім
по-іншому. Якийсь внутрішній трепет
охоплював людей, піднесеність духу
панувала. А зараз? А зараз, як у теплому лимонаді все більше і більше відчуваєш замінник-підсолоджувач замість
справжнього цукру. Розбавлений концентрат якоїсь «хімії»… Ні, тепер веселого святкового шуму цілком достатньо,
навіть забагато. Але від справжнього
Різдвяного свята по всій землі залишаються лише жалюгідні «головешки».
Акценти змістилися, і нині кожен
здобуває свою долю від убитого «безневинного ягняти». Саму жирну частку отримує бізнес, потім політики та церковні
діячі підраховують свої дивіденди, ну а
простому люду дістається маса порожніх
веселощів, дешева ікра та додаткові вихідні, щоб на повну відірватися.
Коли все почалося? На це можуть відповісти хіба що лише обізнані історики.
Але далеко ходити вже не треба — досить «загуглити» пару хвилюючих нас
питань, і отримаємо невтішні результати. Ось, наприклад, кілька цитат із книги
«Хрест Гітлера: Церква часів III Рейху» Ервіна Люцера, щоб переконатися в тому,
що не тільки в СРСР прагнули покінчити
зі святинями.
«Німці століттями святкували
Різдво та Великдень, але Гітлер по-новому витлумачив їхнє значення. Різдво
перетворилося на язичницький фестиваль. Принаймні для есесівців дату свята перенесли на 21 грудня — день зимового сонцестояння. Різдвяні гімни та

Так каже старе прислів’я. І це абсолютно правильно підмічено. Але
гіркота іронії в тому, що у більшості ситуацій нічого доброго від цих
«дров» не дочекатись. Не зігрієшся. Хоч як би не намагався. Ось і тепер,
у дні Різдва, ми забрели ще далі в цей «ліс» за «дровами», сподіваючись
зігріти свою безсмертну душу. Але «на жаль, дитино, на жаль». І
коронавірус тут зовсім ні до чого. І навіть вакцинація ні при чім.

театральні постановки були прибрані
зі шкіл у 1938 році, і навіть саму назву
Різдво замінили. Розп'яття прибрали з
класних кімнат, а Великдень перетворився на свято, що сповіщало про прихід весни. <…>
Слід зазначити, що сьогодні ті самі
зміни відбуваються і в Америці. Те, чого
Гітлер досягав за допомогою указів,
стало досягатися через суди. Організація ACLU присвятила себе тому, щоб
усунути всі ритуали релігійних свят, які

«фінансуються державою». Жодних різдвяних пісень у школах, жодних різдвяних
постановок у громадських місцях, жодних
хрестів на державних будівлях.
Щороку в грудні адвокати Американського союзу за громадянські свободи
ACLU проводять розслідування, залякуючи будь-яке місто, що наважилося
показати сцену народження Христа, і
енергійно змушують мовчати школярів,
які бажають заспівати різдвяні гімни у
шкільному інсценуванні. Звичайно, вони

не забороняють святкувати Різдво —
але без жодного вираження його значення. І тепер, подібно як за часів Гітлера,
гімн «Тиха ніч» має бути замінена «Червононосим оленем по імені Рудольф», Різдво
має бути перейменовано на «зимове сонцестояння», а Христос має поступитися місцем Санта-Клаусу. <…>
У Ферфаксі, штат Вірджинія, десятирічні дівчатка намалювали різдвяні
сценки на вікнах своєї класної кімнати.
Однак від них зажадали змити ці картини, бо вони зображували народження Ісуса! <…>
Як Гітлер переписав підручники Німеччини, щоб привести їх у згоду з націонал-соціалізмом, так само сьогодні наші
підручники переглядаються для того,
щоб видалити нашу християнську спадщину та просунути гуманістичні цінності. Таким чином секуляризм, одного разу
приведений у рух, неухильно захоплює
нові території, намагаючись розтрощити релігію за будь-яку ціну».
Дуже знайома картина і в нашій Україні, чи не так? Де зараз у школах дозволено відзначення християнських цінностей? Щось казкове чи міфічне — немає
проблем, а ось те, що несе високу мораль і духовну цінність — на жаль, уже
давно поза законом.
Чесно кажучи, немає ніякого бажання псувати комусь настрій. Хочеться закінчити на позитивній ноті: Спаситель
народився і живий усупереч багатьом
підступним «Іродам». Він все ще дає
шанс на вічне життя кожному, хто бажає
прийняти його, відчувши справжню радість Різдва!
Михайло Бондар

Чому я народився, живу і помираю?
Я

ке непросте слово існує в нашому лексиконі
— «ЧОМУ?»
І проблема не в його тлумаченні, а у суті
цього запитання, на яке необхідно дати цілком аргументовану і всім зрозумілу відповідь... Отож, щоб збагнути
останнє «чому помираю?», необхідно спочатку усвідомити «чому народився?»
Тож перенесімось до самого першого крику в родовому залі. Ні, там не виривалося з грудей ще членороздільно слово «чому». Але воно мовчазливо виглядало
з-за світла операційних ламп та втомлених поглядів
акушерки з медсестрами. Опісля ще неодноразово
відлунням звучало на іменинних застіллях з безліччю
подарунків і побажань. Неодноразово ховалось на
сторінках видатних класиків літератури, музики та живопису. Зрошувало нічними слізьми подушку у складні,
критичні дні. А останнім часом ще й осідлало «імператрицю рекламу» з уже набридливими і заїждженими
горе-написами на кшталт: «Ти — особливий.., видатний.., неповторний…»
Ще не набридло це??? Ні? Хіба це дає певну надію на
особливий шлях, впевненість у собі?
Запрошую до спільного аналізу цієї теми не для
того, щоб когось переконати. Адже на схилку життя
саме «Чому?» буде осуджувати або винагороджувати.
Звичайно, вищим авторитетом в даній темі вибиратиму
біблійний погляд, на якому і хотів би побудувати свою
аргументацію. Отже:
ДЛЯ ЧОГО Я НАРОДИВСЯ?
Для прикладу озвучимо кілька стандартних відповідей:
— «Щоб жити»;
— «Бути щасливим»;
— «Народити інших».
Одразу ж виникає запитання:
— Якщо людина народжується для «життя», то чому
помирає? До того ж ми знаємо десятки, якщо не сотні
тисяч випадків, коли це стається ще під час родів або

дуже скоро після них. Тож сказати, що народжуємось
для «життя», м’яко кажучи, нелогічно. Тут більш реальна
аргументація така: «Я народився, щоб… померти...»
А як щодо щастя? Якось у великій аудиторії прозвучало конкретне запитання:
— Підніміть руку ті, хто наразі абсолютно «щасливий»?
Після могильної тиші і довгої паузи невпевнено
з’явилось лише декілька долонь. І то підозрюю, що їхні
володарі не до кінця зрозуміли зміст запитання або переплутали з цим станом свої останні тимчасові успіхи.
Хіба у щасливих людей не буває негараздів щодня? Чи
вони завжди мають бути усміхненими?
Ну а для «продовження роду» і ще менше потрібно
коментарів. Адже народжувати для майбутньої смерті
просто нерозумно, якщо не говорити чогось більше.
Отже, запитання залишається відкритим: «Для чого
я народився?»
Повернімося разом на самий початок земного буття.
Адже в першій книзі Біблії з Божих уст пролунала фраза, яка оцінила все створене на землі двома словами:
«Дуже добре». Отже, виходить, що після слів «Для чого
я народився?» повинно звучати наступне — «щоб було
дуже добре».
А воно так?.. Ох,.. якби так. Однак гріх, який переміг наших прабатьків, міцно оселився і в наших душах.
Ми його полюбили і, будьмо відверті, — продовжуємо
любити і тепер. Бо як тоді пояснити безпробудне п’янство, навіть у Різдвяні або Великодні дні? Що робити
зі сварками, ненавистю, образами? Куди сховатись від
власної гордині, нерозкаяності і байдужості до чужого
горя? Підсумовуючи, сміливо можна сказати наступне: «Я народився щоб… померти,.. бути нещасним… і
привести на світ тих, хто страждатиме після нас!..»
Страшно?! Не те слово — жахливо!
Але… І це прекрасне «але» прозвучало трохи більш
як дві тисячі років тому, коли над Віфлеємськими полями ангели звістили пастухам радісну звістку: «Нині для

вас народився Син Божий». Для чого Він прийшов? Як
не дивно, саме для того, про що ми роздумуємо, щоб:
— Дати життя;
— Зробити нас щасливими;
— Народити згори.
Поясню. Хто вірою приймає Ісуса Христа як свого
особистого Спасителя і впокорюється Йому — отримує справжнє життя. Про це Син Божий висловився так:
«Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити». Адже воно уже
не буде дочасним, а вічним. Над ним смерть не матиме
влади. Воно справжнє!..
Хто повірить Божому Сину і полюбить Його заповіді,
той стане щасливим!..
Адже щастя — це стан цілковитого задоволення, а
його не буває поза Ісусом Христом, Який є джерелом
цього. Бо тільки вічні цінності, що заховані в Сині Божому, називаються «Блаженством». У Ньому наша самодостатність, спокій і внутрішнє задоволення. І ніхто цього
не відбере.
Ну а про народження згори — це особлива тема. Її
спочатку не міг збагнути навіть досвідчений законовчитель Никодим, який прийшов вночі до Ісуса Христа.
Однак, хто пережив цей стан, той не хоче міняти його ні
на які земні цінності. Отже, Христос дає духовне відродження тим, хто щиро розкаюється в своїх провинах, не
ховає їх і не оправдує себе. Тим, хто приходить до Сина
Божого зі словами: «Боже, будь милостивий до мене,
грішного». Такий іде від Спасителя іншою людиною —
народженою згори.
Отож зробимо останній підсумок цього дослідження. На запитання «Для чого народився?» впевнено
відповім:
— Щоб отримати вічне життя;
— Стати блаженним;
— Народитися згори.
І узагальнити це біблійною фразою: «Щоб було —
дуже добре».
Ігор Федьків
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ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

Костюм не
знадобився

В

обласній лікарні у туберкульозному відділенні помирав
юнак. Наслідки гріха згубили
ще зовсім молоде його життя…
Народився Павло (так звали хворого)
в сім’ї, де тато і мама не знали Бога, та й
жили разом недовго, бо розлучилися.
Тепер Надії Петрівні, мамі Павлика,
прийшлося багато працювати, а синок
часто залишався наодинці. Щоб не було
нудно, почав шукати друзів на вулиці. І так
складалось, що всі вони були старші за
віком. Тож швидко навчили пити горілку
та палити цигарки. Спочатку він робив це
крадькома, а потім вже і не ховався. Але,
як відомо, один гріх тягне за собою інший,
і до 15-и років Павлик вже попробував
наркотики.
Нещодавно його бабуся повірила в
Бога і стала розповідати про Спасителя
внучку, але це не цікавило його.
Час ішов, набираючи обертів, і в його
життєвій «валізі» вже було занадто багато
багажу, який губив юнацьке щастя... А згодом — в‘язниця… Один строк, потім —
другий… Почалося жорстоке і безбожне

життя, без надії на прекрасне майбутнє…
Коли Павло сидів вдруге у в‘язниці, почала відвідувати богослужіння віруючих і
мама, яка невдовзі навернулась до Бога.
Її змучене гіркою долею серце наповнилось миром, радістю, спокоєм та надією
на краще.
А як Павло? Без Бога, без надії?.. Мати
почала слізно молитись за сина: «Боже,
зжалься над ним, спаси і помилуй; пробач і мене, що не була для нього Віфлеємською зіркою і не вказала дорогу до
Тебе…» Її нові друзі-християни молились
разом з нею. Молились і чекали...
Закінчився другий термін, і Павло повернувся додому. Знову з’явились колишні друзі, горілка… Однак наслідки гріха
швидко дали про себе знати, і здоров‘я
значно погіршало. Опинившись в лікарні
для хворих на туберкульоз, він з кожним
днем втрачав шанси на життя… Приречений, майже півроку пролежав у відділенні
«для смертників».
Тим часом його мама і нові друзі ревно молились Богу. Однак Павло не переймався тим, що скоро помре. Адже не

вірив, що має серйозні проблеми зі здоров‘ям. Згодом його виписали з лікарні
доживати свої короткі дні вдома…
По роботі Надії Петрівні доводилось
часто їздити у відрядження. І тепер знову
потрібно відлучитись. «Як бути з сином? А
якщо помре, коли знаходитимусь далеко?..
Мабуть, треба хоч костюм на похорон купити...» — хвилювалась пригнічена мати.
Так і зробила, а щоб Павло не лишався
сам, умовила піти з нею в лікарню: «Хай тобі
якісь крапельниці поставлять, щоб трішки
зміцнити здоров‘я, поки повернусь».
У коридорі зустрілися з лікарем, Сергієм Івановичем. Надія Петрівна, залишивши сина в коридорі, зайшла в кабінет і почала просити прийняти його. Двері були
відхилені, і Павло чітко почув:
— Ви бачили його стан? Йому залишилось декілька днів жити. Немає сенсу тут
тримати...
Навіть і тоді Павло не злякався, він все
ще не вірив у реалії життя.
Через вмовляння матері безнадійно хворий син знову опинився в лікарні.
Апетиту вже не було, проте його нічого не
цікавило…
— Сину, тепер в тебе є час, читай Святе
Писання, молись Богу, — сказала мама на
прощання і попросила віруючу подругу
відвідувати його.
Павло намагався відкрити Біблію і
щось зрозуміти, але скоро закрив і не хотів читати більше, та й молитися не вмів.
Не розумів, що невдовзі відкриються брами у «Вічність». Але якою вона буде для
нього?...
Переживаючи за його душу та розуміючи всю серйозність хвороби, відвідати
Павла прийшла групка віруючих. Це друзі
з маминої церкви, де не раз за нього мо-
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ніг немов білою ковдрою вкрив
усю землю, запорошив дерева та
будинки, що були гарно прикрашені різдвяною атрибутикою. Синички та
снігурі весело підлітали до своїх годівничок, що дбайливо були зроблені людською
рукою. Павло йшов додому... Під ногами
хрупотів сніг, а стовпчики термометра показували -10°С, все навколо створювало
різдвяний настрій.
Сьогодні він був на ранішньому святковому зібранні церкви. Тишина та спокій
природи особливо гармонійно поєднувалися з його душевним миром. Будучи юнаком, він радів тій чудовій зміні, що відбулася рівно три роки тому. В різдвяний ранок
Павло зустрівся з Ісусом. Сердечними очима він побачив Того, Хто прийшов у цей світ
заради нього.
— Павло! — хтось голосно окликнув.
Опустивши віконне скло престижного автомобіля останньої моделі, до нього посміхався колишній однокурсник Олексій.
— О, Льошка, радий тебе бачити!
Вони міцно обнялись, як тільки Олексій
вискочив із шкіряного салону.
— Ми ж не бачились з тобою ще після
«універа»!
— Так, час швидко проминув. Здається,
тільки три роки, а скільки всього змінилося,
— тихо відповів Павло.
— Це точно. Я за ці роки від простого
юнака став успішним бізнесменом. Спочатку працював у фінансовому відділі однієї міжнародної компанії. До речі, там була
змога виводити кошти, хоча і не досить великими сумами. Тож там і заробив свій перший капітал. Зараз відкрив невелику фірму.
Одним словом, життя стає кращим, — в захопленні розповідав Олексій.
Павло хотів було щось відповісти, та він
несподівано запитав:
— Чекай, а ти, пам’ятаю, на останньому
курсі до церкви став ходити? Так далі і продовжуєш?
— Звичайно, навіть більше ніж до церкви. Я до Бога прийшов, і без Нього життя

Не обманюйся, від себе не втечеш!
не уявляю.
— Павле, невже тобі чогось не вистачало? Бог, церква, заборони — навіщо все
це? Живи в своє задоволення. А порядною
людиною можна і без Бога бути.
— Ти добре знаєш, Олексію, моє життя
до того. Як не старався —правильно нічого не виходило. Звісно, зіграти на публіку
роль порядної і чесної людини можна. Але
серце залишається таким же. Нечистота,
заздрість, лихослів’я, неправда… Куди
від цього дінешся? І постійно ховатись за
маскою порядної людини — це жахливо.
— Ох, Паша, давай краще про Різдво
поговоримо. Ось ми з моєю Настею на днях
відлітаємо у Церматт, один із кращих курортів Швейцарії. А зараз їдемо до її батьків
на святковий обід.
— Зачекай, Олексію, а як же Марія? —
здивовано запитав Павло.
— Ми у розлученні. Жити з такою людиною… — Олексій почав довгу розповідь
своєї сімейної драми.
Уважно слухав його Павло, однак після
короткої паузи сказав:
— Я не хочу судити, хто з вас правий,

а хто ні. Але залишити молоду жінку з дитиною на руках і поєднатись з іншою — це
великий гріх. Та й просто жорстоко.
— Павло, часи змінюються. Я вільний
робити, що мені подобається, і жити, з ким
подобається.
— Часи часами, а Божа істина залишається незмінною. Не обманюйся, від себе
не втечеш. Скажи відверто, Олексію, невже життя в перелюбі, крадіжки на фірмі і
вся неправда, яку чиниш, приносять тобі
справжнє задоволення? Хіба романтичні
відносини, успіх у бізнесі або подібне до
цього зможе задовольнити глибинні бажання твого серця і заспокоїти совість?
Не вірю. Адже тільки Христос є джерелом
щастя. І лише з Ним можна безпечно і безпомилково пройти життєву дорогу. І ти це
розумієш. Бо ж не був очманілим атеїстом,
який очевидні речі перекручує в угоду своїм поняттям.
В очах Олексія відобразився глибокий
смуток.
— Якщо відверто, Паша, то ти правий.
Щастя я так і не знайшов. І пустота в душі
залишається, — ледь чутно промовив

лились. Розмова давалась нелегко, але
один із них відверто сказав:
— Пашка, ти знаєш, що вже скоро треба перед Богом стати?
— Знаю…
— Але якщо примиришся з Ним — отримаєш спасіння і підеш у рай. А якщо ні,
тоді підеш у пекло.
Павло розгублено сидів з нахиленою
головою.
— Може, помолишся Богу?
І лише тепер він раптом прийшов до
тями. В серці почалась боротьба, тому
щиро сказав:
— Помолюсь… Боже, прости мене…
якщо не винесуть звідси, а вийду своїми
ногами, то буду служити Тобі.
Ввечері ще раз щиро благав для себе
Божої милості і несподівано відчув, як з
нього ніби якийсь тягар спав. А на ранок
з‘явився апетит, і Павло по-справжньому
почав оживати.
Сергій Іванович дивувався і нічого не міг збагнути. Той, кому ще вчора
смерть дивилась в очі, сьогодні повернувся до життя. Хіба це не чудо Божої
милості?!
А далі були труднощі і злети, але молитва, колись промовлена в лікарні, часто
приходила на згадку й утримувала його
від чергового падіння. Колишній раб гріха
тепер став вільним! Бог повернув його від
смерті до життя.
Сьогодні Павлик щасливий. Господь
подарував йому чудову дружину і троє
прекрасних діток.
Вже давно пішли з життя його колишні
друзі, так і не примирившись з Богом. Одного з них поховали у костюмі, якого колись купила на смерть Павлу мама...
Світлана Устенко
Олексій.
— Сьогодні ввечері буде святкове різдвяне зібрання, ходімо разом.
— Дякую, Павле, але, думаю, ще не час.
Хоча і грішник, однак поки що дна не досягнув. В першу чергу нехай ідуть ті, кому
вкрай необхідно.
— Олексію, зрозумій, істина в тому, що
дна не існує. Якщо не зробиш це якомога
скоріше, то гріхи потягнуть тебе далі, і виплутатись буде важче.
— Знаєш, Павле, радий був тебе зустріти. Завтра відлітаю, тож треба з рідними посидіти, адже сьогодні Різдво, — з вимушеною посмішкою промовив Олексій.
Павло хотів ще щось промовити, але…
простягнув руку і сказав: «Я буду за тебе
молитися».
— Дякую тобі. Бувай, — сказав Олексій.
Автомобіль швидко зник за поворотом,
а Павло, охоплений роздумами, розмірено
крокував до своєї домівки. Різдвяний ажіотаж біля супермаркетів, веселий настрій,
святкові вогні здались йому маскою, під
якою так старанно людина ховає біль невирішених стосунків, сімейних негараздів, непрощених образ, подвійного життя, одним
словом — проблему свого гріха. А чи може
бути інакше? Різдво без Христа нікому щастя та втіхи не принесе. Тільки Син Божий
є істинним джерелом блаженства та втіхи,
миру і радості. Коли Різдво — не просто
календарне свято, а незрівнянно більше...
свято серця, в якому оселився Христос, —
тоді тільки воно стає визначною подією.
Коли Павло переступив поріг свого будинку, його зустріла дружина із немовлям
на руках. Вона уважно поглянула на нього.
Погляд блакитних очей, сяючих ніжністю та
радістю, викликав посмішку в молодого чоловіка, який тихо промовив:
— Оксанко, як чудово змінилося наше
життя з тих пір, як Христос народився в нашому серці! Він і сьогодні здатен змінювати життя, але тільки тих, хто приходить до
Нього.
І. С.
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ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

Жахливий сон на спасiння

М

ене звуть Віталій, я є членом однієї з Київських церков ЄХБ, де мене часто називають
«військовим». Адже до покаяння служив офіцером. Про цю частину свого життя згадую неохоче, тому
що в ньому переважало те, що сьогодні з повною впевненістю можу назвати одним словом: ГРІХ.
Коли попросили розповісти про своє навернення до
Бога й що воно для мене означає, що принесло і від чого
позбавило, — то я по-справжньому задумався. Ні, не тому,
що нічого розповісти; розповісти якраз є що, але як це зробити, щоб не розпорошитися на другорядне, на емоції та
почуття? Сподіваюся, що з Божою допомогою ця розповідь
підбадьорить та обнадіє багатьох, хто зіткнувся з подібною
ситуацією.
2013 рік для мене був особливо важким… Проблеми
в сім'ї, на роботі, у стосунках із батьками. Тоді я багато випивав, виправдовуючись тим, що п'ю через те, що мене не
розуміють рідні та близькі. Але зараз точно знаю, що їхня
поведінка була реакцією на мій жахливий стан: глибоку алкогольну залежність.
Сьогодні моя дружина згадує, як батьки здалися і махнули рукою, сказавши, що мені вже ніхто не допоможе. Але
вона продовжувала шукати вихід і не знайшла нічого кращого, як закодувати від порочної залежності. На той час я
почав усвідомлювати, що не маю сил впоратися з цією проблемою, і подумки вже здався і погодився на цю процедуру.
Однак те, що трапилось далі, стало початком чудес Божих.
У той час вже приблизно рік спілкувався з одним чоловіком із Німеччини, який був віруючим. Він постійно свідчив,
як Господь змінив його життя. Для мене це було незрозуміло, тому пропускав такі розповіді повз вуха. Але одного
разу, після чергової п'яної вечірки, мені наснився сон, від
якого прокинувся в холодному поті... Я військовий офіцер,
але, повірте, такого панічного страху ніколи раніше не відчував.
У сновидінні я побачив, куди несусь, як закінчу своє
життя і де проводитиму вічність. У сні Господь провів підземеллями пекла, де було безліч грішників, які подібно мені
вважали, що в них все нормально. Безліч людських душ
благали про прощення, але було пізно. І я усвідомив, що в
будь-яку мить можу бути на їхньому місці. Коли пробудився, то з жахом упав навколішки і почав молитися Богові, як
умів, відчуваючи весь цей час пронизливе холодне дихання

за спиною… подих смерті.
Так я простояв до ранку — поки не піднялося сонце. Паралізуючий страх пройшов, але кадри зі сновидіння чітко і
надовго закарбувалися в моєму мозку. І якби головним героєм цієї розповіді був не я, то впевнено сказав би, що це
вигадка. Можливо, багато читачів саме так і подумають, але
я живий свідок цього, і живий тільки завдяки Ісусу Христу.
Того ж ранку зателефонував мій знайомий з Німеччини
і, відчувши тривогу в голосі, попросив розповісти про те,
що трапилось. Уважно вислухавши, він сказав: «Не знаю, чи
буде говорити з тобою ще Бог, але це може бути востаннє…
Поспішай до церкви. Іди в дім молитви, знайди служителів
— вони покажуть тобі правильний шлях».
І я пішов... пішов, як є: з усіма переживаннями, неприємним запахом алкоголю, величезним тягарем обману, зради
і ненависті до життя. Так, це був я — військовий офіцер. Сьогодні мене знають іншим, але на той момент був саме такий.
Опускаючи багато деталей, скажу, що того дня я молився зі служителем до Ісуса Христа. Просив Господа втрутитися в моє життя, змінити його та виправити. Того дня перед
Богом я вперше назвав себе алкоголіком (до цього всіляко
уникав цього ганебного факту) і попросив Ісуса звільнити
від цієї залежності.
Через тиждень знову прийшов у дім молитви і вже був
присутній на богослужінні. Прийшов сам… щось тягнуло
до Божого дому. Уважно слухав проповіді, які торкалися
серця, та щиро переживав. У мені щось явно змінилося, але
не міг збагнути, що. Несподівано, майже під кінець богослужіння, в голові з'явилася думка: «Вже сім днів не п'ю!». На
початку навіть не повірив, бо такого просто не могло бути.
Ще та ще раз прокручував у пам'яті минулий тиждень і був
у захваті. Точно! Я цілий тиждень обійшовся без алкоголю!
Адже після молитви до Господа зі служителем пройшов рівно тиждень.
В цей час пролунав заклик до покаяння. Я спробував
вийти, але мої ноги були ніби прибиті залізними цвяхами
— не зміг і поворухнутися. У цей час на покаяння вийшов
один чоловік, якого звали так само, як і мене — Віталій. Після другого заклику всі мої спроби вийти знов увінчалися
провалом. Але вперед вийшла ще одна людина і, як виявилось, теж Віталій. І тут Господь, устами служителя, промовив:
«Може, сьогодні в зібранні є ще душа якогось «Віталія»…
тому, друже, — не зволікай, Ісус любить тебе і хоче змінити

життя…»
Я не пам'ятаю, як все сталося, але було таке відчуття,
ніби розірвав важкий ланцюг і потягнув його за собою. Йти
було важко, але я йшов. Сьогодні пам'ятаю лише слова, які
вимовив тоді: «Господи, прости…» При цьому чітко усвідомлюю, що саме вони виявились найважливішими. Адже
я потребував прощення, потребував милості Ісуса Христа.
Коли повернувся на своє місце — був уже іншою людиною: радісною, прощеною, з бажанням жити. Те, що зробив
Господь — це диво, і я особисто його пережив. Він сильний
позбавити від будь-якого гріха і залежності, тепер це точно
знаю!
Дорогий читачу, якщо ти в подібному до мене становищі, — поспішай до Ісуса. Можливо, ти не вмієш молитися, як
і я колись — просто попроси у Нього від серця прощення.
Адже тільки Спаситель може допомогти тобі, як Він допоміг
і мені, бо саме задля цього Господь залишив небо і народився у бідних яслах. З Різдвом тебе, дорогий друже!
Якщо хтось у моєму оповіданні впізнає себе і не знає, що
робити — намагатимусь уважно вислухати і допомогти знайти порятунок. Для цього я залишаю свій номер телефону.

Віталій Гуменюк,
тел: +38068 371 06 60

«Я про це ще не думав…»

В

котре гортаю сторінки пам‘яті, згадуючи події, обставини,
обличчя.
Пуща Водиця. Київський міський шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни.
В двадцять три роки мене, з освітою
фельдшера, прийняли на роботу до відділення реанімації та інтенсивної терапії
(ВРІТ). Прекрасний колектив медиків —
професіонали з великим досвідом роботи. Пацієнти — люди похилого віку після
інсультів, інфарктів та різних операцій,
але контингент дуже цікавий.
Зустрічалися всілякі: дев‘яносто
трьох річний цирковий акробат; рідний
брат колишнього міністра освіти Росії;
друг і вчитель відомого радянського космонавта Юрія Гагаріна та багато інших.
Мені завжди було цікаво спілкуватися зі
старшими людьми. Вони багато бачили,
багато пережили.
Наприклад, колишній друг Гагаріна
розповідав, як Юрій Олексійович, коли
став відомим Героєм Радянського Союзу, зібрав найближчих друзів і запропонував кожному вибрати місто, в якому
хотіли б жити. Але з умовою, що вони
оберуть різні місця. Отож всіх забезпечив квартирами. Таким чином хтось оселився в Ленінграді, інший — в Москві чи
Одесі, а мій знайомий — у Києві.
Розмовляючи з хворими, я завжди намагався нагадати про швидкоплинність
життя і ймовірність скорого переходу в
«інший світ»; розказати про єдиного Спасителя Ісуса Христа і необхідність прими-

Хтось влучно підмітив, що життя людини складається з двох
частин: у першій — мріємо про майбутнє, в другій — згадуємо минуле.
Проте між цими періодами часто неможливо не лише встановити
межу, а навіть помітити її.

рення з Богом. І мене завжди дивувало,
що сімдесяти- і вісімдесятирічні, які однією ногою вже стояли «там», на запитання
«Чи вірите в загробне життя?» відповідали: «Я про це ще не думав…»
Пам‘ятаю, як один дідусь, із білосніжною сивиною на голові, сидячи в інвалідному візку, почувши про Бога, обурено
відповів: «Молодой человек, вы что?!
Какой Бог?! Я же — советский офицер!»
Таке враження, наче радянські офіцери

ніколи не помирали!
Але багато траплялося й тих, хто серйозно сприймав рятівне слово. Наприклад, у квітні дві тисячі четвертого року
перед святом Пасхи, коли у всіх був передсвятковий настрій, в реанімацію поступив хворий з іншого відділення. Йому
після свят запланували операцію. Невисокий, але кремезний дідусь із акуратно
доглянутою борідкою мав вигляд якогось
моряка із пригодницької літератури. Я

тоді був на зміні, тож зразу познайомилися. Виявилось, що Даниїл Олексійович —
капітан першого рангу морського флоту
міжнародного плавання (це ж треба, яка
відповідність зовнішності!). На кораблях
обійшов майже весь світ і побував у багатьох країнах.
Коли мова пішла про найголовніше,
зацікавився; ставив питання, які турбували його сумління. Коли я розповів про
значення віри в Ісуса Христа і правдиве
покаяння, то помітив, як він заплющив
очі і почав шепотіти слова молитви. Ми
ще трохи поговорили, але стало зрозумілим, що старий «морський вовк» навернувся до Бога.
Через деякий час прийшла чергова
лікарка і стала робити призначення хворим, а я виконував їх. Молодша медсестра щось поправляла біля когось із пацієнтів, і в якийсь момент всі відволіклися
від Даниїла Олексійовича, але в наступну
мить, майже одночасно подивившись на
його ліжко, побачили бездиханне тіло.
Він відійшов з цієї землі.
В той день я реально усвідомив
близьку Божу присутність і Його бажання врятувати кожну людину від майбутнього гніву. Як добре, що Даниїл Олексійович в останні години свого життя не
лише згадував своє яскраве минуле, а
полинув думками в майбутнє і повірив
Тому, Хто Один може дати людям вічне
майбуття, яке не закінчується гробовою
дошкою.
Олексій Кузьменко
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ХУДОЖНЄ СЛОВО

В Святвечір

В Святвечір вітер дув морозний,
Криштальні зірочки кружляв.
Йшла сирота, втирала сльози, —
Вологий крижанів рукав.

Та Люся Господа любила,
Йому молилася завжди
І за кровиночку просила,
Щоб захищав Бог від біди.

Замерзлі ручки посиніли,
Хустина збилася набік,
Шалено серце стукотіло,
Немов часу спинився біг...

Та час прийшов, — покликав Люсю
Господь в оселі неземні,
Лишилась Шура без матусі
І сумувала день при дні.

Ось пані щойно геть прогнала
Сирітку, вилаявши вслід...
Багато лиха та зазнала
Уже в свої дванадцять літ.

Сама на пана працювала,
Щоб недаремно їсти хліб,
Але постійно відчувала,
Що непотрібна в цій сім`ї...

Не раз побита, жалюгідна
Йшла Шура спати до хліва,
Бо пан злобивий і негідний
Їй в хаті місця не давав.

Аж раптом Шура захворіла,
Їй кашель надто дошкуляв,
В хліві сидіти ж не хотілось,
Та пан до хати не впускав...

Ображена і зголодніла,
Вона тулилась до овець,
А на вечерю часто їла
Лошаті всипаний овес.

Негоду, голод і самотність
Вона здолати не могла,
Побачила, як в хату гості
Ступили, і сама ввійшла...

Вже звикла Шура ночувати
В хліві, що підпирав паркан,
І йшла тоді лише до хати,
Як працювати кликав пан.

Підкралась тихо, несміливо
Сирітка й стала на поріг...
А напад кашлю той жахливий
Її продати знову встиг!

Колись, як ще жила матуся,
Ніхто малу не ображав.
Сам пан не раз кравчиню Люсю
Аж із району викликав.

Тут злісно вигукнула пані:
— Чому прийшла? Із хати геть!
Тобі вже мало місця в стайні?
Чи хочеш нам принести смерть?

А так кроїти, шити, ткати
Ніхто не міг у цім селі,
Робити добрих справ багато
Вона уміла на землі.

Хворієш, як небіжка мати!
Сухоти нащо нам твої?
Не стану я тебе тримати
У колі власної сім`ї!

Вдовою рано залишилась,
Забрала милого війна,
І згодом дівчинку родила
Й ростила донечку одна.

Тепер уже не в хлів прогнала,
Сказала: «Хай собі іде!» —
І думати вона не стала,
Де нічку Шура проведе.

Господь на престолi
(Есе)

В

ін поряд. Тільки уважніше придивись.
Не бійся. Підійди ближче. Якщо ти захочеш, Він розповість, що відчуває твоя
душа. Тільки не замикайся, не вдавай, ніби все
втрачено. Визволення близько. Хочеш, просто помовчи, — Він розуміє без слів. Саме тоді, коли ти
розчарований і не можеш нічого вдіяти, залишається місце Йому, щоб зробити чудо. Тоді всемогутність Христа може розкриватись без обмежень.
Здається, ти щойно важко зітхнув. Він вміє ніжно налаштовувати небесним камертоном серце.

Ось рипнула підступно хвіртка,
Своїх вона не чула ніг...
На вулиці темніло швидко,
Скрипів під валянками сніг.
А скрізь в хатах вогні світились,
Столи ломилися від страв...
Та в Шури ледве серце билось,
Й сльоза стікала за рукав...
У скронях важко гупотіло...
Вже не здолала далі йти,
Й здавалось, зараз змерзле тіло,
Душа залишить назавжди...
Не пам’ятає, як до хати
Чужої близько підійшла
І стала нишком прислухатись,
Як Богу линула хвала.
Лише побачити зуміла
Дітей, що вилізли на піч
І разом з рідними уміло
Співали: «Тиха, дивна ніч».
Цю пісню з мамою раніше
Й вона співала у тиші,
І наче кригу розтопивши,
Торкнувся спів її душі.
— Мій любий Спасе! — простогнала
І впала важко під вікном...
Враз в хаті тихо-тихо стало,
Різдвяний змовк на мить псалом...
Схопивши на ходу кожуха,
Господар кинувся надвір,
Де лютувала завірюха
І вітер вив, неначе звір.
Він чув глухий удар із хати,
І серце скерувало: «Йди!
Бо в непогоду цю пихату
Зазнав, можливо, хтось біди».
Він під вікном сліди побачив,
Що криво від воріт тяглись...
А у заметі дві дитячі

Просто попроси. Господь хоче тобі дати значно
більше. Всевишній так близько, що якби ти зараз це
усвідомив, то більше б не журився. Творець кілька
разів хотів привернути сьогодні твою увагу: спершу через ранкову посмішку, потім Він зберіг тебе
від транспортної пригоди, перемикнувши світлофор на червоний… Але ти, здається, цього не помітив. Зрештою, Він не хотів тебе надто відволікати.
Отець просто посилав вслід за тобою ангелів. Потім Бог милував тебе лапатим снігом і піклувався
про те, щоб тобі було на душі добре. Син Божий так
хоче, щоб ти потребував спілкування з Ним.
Для цього Спаситель прийшов у посумнілий
світ маленьким Дитям, щоб пройти шлях людини
— Великий Бог наблизився до нас, щоб обійняти людські зболені серця, щоб зрозуміти кожного
цілком. Ісус у центрі всіх подій твого життя. Коли
ти плачеш, то Він бере тебе на Свої руки та, як маленьке дитя, ніжно пригортає. Ти просто, буває, так
сфокусований на стихіях, що не помічаєш співчутливий погляд Бога.
Він на престолі. Тільки з Його волі відбувається
будь-що у світі. Творцю всесвіту важлива твоя історія. Спаситель вникає у кожну деталь твого дня. Він
прагне, щоб у суєті шумливих днів ти зупинився та
поглянув вгору. Бог спостерігає з небес і мріє побачити тих, хто шукає Його всім серцем. Для таких
любий Отець має чудесні відповіді на молитви.
Він не бариться. Він не помиляється. Кожна
Його дія — це досконалість та довершена краса.
Осягни Творця глибше.
Спаситель хоче, щоб ти радів. Радів серед тривожних подій, тішився в розчаруваннях, адже Він
поряд, Господь на престолі.
Тому будь спокійним, надійся на Народженого.
Колихай у серці торжество Різдва. Це блаженство,
коли Він поряд!
Сардак (Булла) Лілія

Долоньки здійнялись увись.
— О, Боже добрий! Це ж дитина!
Звалилась бідолашна з ніг...
Спадала зношена хустина,
А на обличчя сипав сніг.
Він дівчинку узяв на руки
І обережно в хату вніс...
Картина викликала муку —
Й не стримала дружина сліз.
Взялась швиденько роздягати,
Змогла ледь валянки зтягти...
І стала чаєм напувати,
Щоб відігріти і спасти.
Відкрила Шура оченята
І тихо мовила: — Де я?
Невже із мамою і з татом
Вже славлю Господа ім‘я?!
Про дивну ніч мені співала
Завжди матуся в день Різдва...
А потім рідної не стало...
Господар маму поховав...
— Тепер я з рідними у небі?
Чи звідки линув гарний спів?
— Тобі журитися не треба,
Все добре, мила! Краще спи! —
Сказала ніжно господиня...
— У цей чудовий дивний день
Бог Однородженого Сина
Післав у світ для нас — людей.
І нам прекрасний подарунок
В оселю нині Він послав!
Тобі ж — від смерті порятунок
Всевишній Бог із неба дав!...
Коли позаду всі тривоги
Лишились, наче в сонній млі,
Усі співали: «Слава Богу!
І мир хай буде на землі!!!»
ДЛВ

Різдвяна притча

Ж

или-були два сусіди. В одного — будинок багатий з високим гранітним парканом та міцною
брамою, а в іншого — невелика хатка. І ось перед Різдвом вирішив багатій до себе гостей запросити: покликав Івана депутата, Петра бізнесмена, запросив господаря
супермаркету... Накупив різних делікатесів, порося засмажив,
торт величезний замовив; всім гостям запрошення розіслав.
Не забув і про цінні подарунки.
Сусід-бідняк теж підготувався до Різдва: на Дніпрі рибки
наловив, дружина салат «Олів'є» приготувала, компоту з сухофруктів наварила; та сусідів, бідніших за себе, запросили.
Настав Святвечір. Чекає багатій, на екран відеоспостереження поглядає... Ніхто до нього не йде. Один до Таїланду
поїхав розважатися з молодою дружиною, інший — на свою
віллу біля Середземного моря кататися на модній яхті, а господар супермаркету залишився торгувати в понаднормовий час
(свято — справа ж то прибуткова!).
А у бідняка простий люд зібрався, про віфлеємських пастухів згадують, різдвяні пісні під гармошку співають; веселяться.
Хоч і тісно, але не нудно.
Несподівано залунало: «Нині радість стала, яка не бувала,
над вертепом зоря ясна світові засяла…» Це молодь обходить
доми з різдвяними поздоровленнями. Постукали до багатія.
Той не пустив, подумав: хто їх знає, бо раптом розбійників ще
пустиш.
Постукали до сусіда, той відкрив, хліб-сіль запропонував.
Бачать гості, що до бідняка потрапили, та й віддали всі свої цукерки й пряники дітлахам господарів. Разом із ними доспівали
пісню до кінця, та ще й гроші у валянку господині залишили.
А багатій так і просидів один до ранку, і дуже сумно йому
стало. Дружини у нього не було, а з собакою та сіамським котом за столом не порадієш. Ось і вийшло за прислів'ям: «Хто
багато має, той ще більше шукає».
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ВАЖЛИВІ УРОКИ

Чи має значення моя проста
невелика робота заради Бога?

Люди схильні ставити перед собою великі цілі. І це нормально. Але на шляху
до мети ми досить часто забуваємо, що всі великі досягнення складаються з
маленьких кроків.
Тарас Шевченко писав: «Робіть маленькі справи, велика зробиться сама!»
Справді, кожна наша праця — це непомітний штрих на великому полотні
Божого плану.

Я

з дитинства росла на історіях
про подвиги місіонерів Півночі та Африки, і вважала, що
це і є служіння Богові — звершати великі
справи, і навіть тихенько мріяла зробити
щось подібне. Час пройшов, і я зрозуміла одну важливу істину: служити Богові
можна, служачи своїм ближнім.

Пам’ятаю, в одному із сусідніх сіл знаходився будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів. Мої батьки часто
їздили туди по неділях. Тато нерідко брав
нас, дітей, і ми співали стареньким пісні,
декламували вірші. Я не дуже любила такі
відвідини, бо там стояв специфічний, не
дуже приємний запах. Але в тих бабусь
і дідусів були особливі очі, вони дуже
уважно слухали, щиро раділи нашому

приїзду і сердечно дякували... Зараз, аналізуючи той час, розумію — це була єдина іскра втіхи у їхньому короткому житті,
а хтось, слухаючи про Бога, встиг навіть
налагодити з Ним свої стосунки.
Пригадую притчу про старого чоботаря, який був самотнім — дітей не було,
а дружина померла рік тому. Напередодні Різдва він сидів біля вікна, дивився на
перехожих і сумував. Завтра свято, а ніхто до нього не навідається, ні з ким поговорити. Тому став на коліна і попросив
Христа відвідати його стареньку домівку.
Наступного дня прокинувся рано,
прибрав хатину, сів біля вікна і чекає.
Люди йдуть мимо — хто в церкву, хто в
гості, а Христа все немає. Раптом дідусь
бачить — хлопчина біжить по дорозі і
плаче.
— Чого ти плачеш? — спитав старенький.
— Сьогодні у мене подерлись чоботи.
Ноги мерзнуть, а купити нові нема за що,
— відповів хлопчина.
— Дай мені їх сюди, я залатаю, — сказав дідусь і запросив хлопчика до хати.
Через короткий час взуття було полагоджене, а дитина, сяючи від щастя, побігла своєю дорогою.
Настав вечір. До чоботаря зайшла
бідна вдова. Переминаючись з ноги на
ногу, зніяковіло стояла на порозі.
— Пробач мене, будь ласка! Я віддала

Ланцюг із піску
Н

аближається новий 2022 рік.
Ми з надією дивимося на
нього, бо думаємо, що нове
буде кращим, аніж старе. Побутує думка, начебто щороку потрібно переглядати старі речі (одежу, меблі, електронні пристрої та інше), і ті, що втратили
свою цінність, виносити на смітник. А
натомість купувати нові.
Відносно домашнього мотлоху тут
все зрозуміло, — це рішення кожного,
бо це — матеріальні речі. А от як бути
стосовно старих батьків та родичів?
Чи варто до них ставитися зневажливо, уникати спілкування з ними?
Пригадується одна бувальщина (а
може, і реальна подія).
В давнину поряд жили два племені,
що ворогували між собою. І от одне з
них придумало, як перемогти свого сусіда. Якимось чином шпигун пробрався до них та підкинув ідею, що старі
люди, котрі вже не здатні ходити на полювання, з’їдають багато їжі і цим дуже
обтяжують життя молодих мисливців.

На загальній нараді було прийняте рішення під прикриттям благородного
ритуалу умертвити, як вони думали,
дармоїдів.
Через деякий час плем’я звільнилося від старих людей, а молоді мисливці та їх сім’ї почали їсти більше риби
та м’яса, здобутого на полюванні. Від
цього вони стали фізично сильнішими.
Але один юнак, що дуже любив свого
батька, ризикуючи життям, вирішив
сховати його у джунглях та таємно відвідував з харчами та новинами.
Коли сусіднє плем’я дізналося, що
не залишилося старих мисливців, котрі були досвідченими воїнами, то несподівано напали на них. І хоча молоді
воїни були досить сильні фізично, але
без досвіду ведення війни потерпіли
поразку. Тих, хто залишився в живих,
ворожий вождь зібрав на велику галявину й сказав: «Якщо ви зробите для
мене ланцюг із піску і принесете сюди,
то я подарую вам життя, і ви будете
лише платити данину. Якщо ж ні, то за-

в ремонт своє взуття, а заплатити немає
чим...
— Готові твої чоботи! Бери і носи, а
про плату не хвилюйся, — сказав старенький, і щаслива жінка, щиро дякуючи,
пішла додому.
Наступала ніч, а Христос ще не прийшов... Дідусь, стомлений від довгого
очікування, почав готуватися до сну. Раптом у двері постукали. Невже Христос?
Тремтячими руками відчинив замок на
дверях. Ні, це всього-на-всього перехожий, який просився переночувати.
Розчарований дідусь прийняв гостя, нагодував, постелив йому ліжко та й сам пішов спати. Засинаючи, подумав: «Напевно, недостойний я прийняти великого
Гостя...»
Цієї ночі чоботарю приснився Христос.
— Чому Ти не прийшов до мене? —
запитав він. На що почув відповідь:
— Я сьогодні був у тебе тричі, і кожного разу ти Мене гостинно приймав.
У Святому Письмі написано: «І все, що
ви чините, робіть від душі, як Господу, а
не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо ви служите Господу Христу» (Послання до Колосян, 3:23-24).
Отже, будь-яка добра справа, зроблена заради Бога, — це служіння Йому.
А якщо так, то все, що ми робимо, має
значення. Важливо, як ти робиш маленькі справи. Бог цінує вірність. Написано:
«Вірний у малому — і у великому вірний;
а невірний у малому — невірний і у великому».
Бог не розділяє наші справи на значні і дріб’язкові. Для Нього важливий стан
твого серця, коли щось чиниш. Роби все
від душі, як для Господа, і Він благословить тебе.
Оксана Остаповець
гинете, а дружини та діти підуть в рабство. Даю вам один день».
Полонені молоді воїни дуже засумували, бо ніхто не знав, як виконати таку
умову. Час швидко спливав, і загроза
смерті невблаганно наближалася. Майже всі оті відгодовані воїни сиділи на
галявині з похиленими головами. Лише
один юнак вночі, оминувши непомітно
вартових, пробрався до свого батька
і розповів йому про нездійсненну для
них умову. Тато подумав якусь мить і
порадив синові, що зробити.
Повернувшись в табір, той вранці
підійшов до вождя ворогів та й промовив: «Ми виконаємо твою умову й
принесемо ланцюг із піску, якщо покажеш нам зразок!» Вождь відразу
зрозумів, що не всі старі мудрі воїни
були переведені в царство мертвих, і
запитав: «Чому залишив батька живим,
незважаючи на загрозу смерті?» Юнак
признався, що дуже любив та шанував
його. Тоді вождь видав наказ: «Завдяки цьому вірному сину залишаю всіх
живими, а його ставлю на чолі вашого
племені!»
Отже, старі люди можуть зовні виглядати негарними й мало на що здатними, однак їхні поради, досвід та
мудрість нічим не замінити. В житті бувають складні та небезпечні обставини, і лише великий досвід та мудрість
знаходять правильний вихід. І зовсім
недаремно свята книга Біблія проголошує:
«Перед лицем сивого вставай і шануй лице старого, і бійся Бога твого. Я
Господь!» (Лев. 19:32)
«Шануй свого батька та матір, це
перша заповідь з обітницею, щоб було
тобі добре і щоб ти був довголітнім
на землі!» (Еф. 6:2-3)
Павло Заліщук

Він знайшов гроші
у банкоматі

На цю коротку історію, що сталася у США, я натрапив, коли зачитався
різдвяними притчами. Чомусь вона
сильно зачепила. З одного боку, тим,
що не перевелися ще порядні люди, а
з іншого боку — конкретним питанням: «А як справи із подібним у нас?».

«В

чора я подався до банкомату. Коли збирався вставити картку, то помітив, що з
нього виглядають гроші. Я витягнув і взяв їх.
Це було 500 доларів. Пішов у банк, розповів
дівчині-касиру, що трапилося, та вручив їй
всю суму. Вона не взяла, але зателефонувала менеджеру.
Керівник відділення теж не знав, що робити з цими грошима. Я запропонував йому
перевірити записи відеокамер і подивитися, хто був біля банкомату переді мною.
Менеджер взяв мій номер телефону та особисті дані.
Сьогодні пролунав від нього дзвінок. Це
була тристороння розмова, і на іншій лінії
знаходилась власниця грошей.
Її звали Едіт та їй 92 роки. Вона знімала
гроші, щоби заплатити за оренду житла,
але щось не вийшло. Плата становила 480
доларів, і Едіт хотіла віддати мені двадцять
доларів, які залишалися, як винагороду. Але
це були всі її гроші до кінця місяця. Я відмовився і побажав чудового дня.
Після того, як я повісив слухавку, задумався: як можна прожити на двадцять
доларів до кінця місяця? Зателефонував
менеджеру банку і попросив, щоб він перерахував 200 доларів із мого рахунку на
картку цієї бабусі.
Співробітниця, якій я спочатку давав
гроші, почула, що я роблю, і сказала, що теж
хоче перевести на рахунок старенької 100$.
Приблизно через годину зателефонував
менеджер банку і повідомив, що він розповів усім співробітникам про моє рішення, і
вони перерахували літній леді ще 300 доларів. Так що сьогодні був добрий день для
бабусі!
З Різдвом Христовим, Едіт!»
М. Б.

Відповіді до завдань
на ст. 8:
1. Якщо площа шкіри 4 кв. м (або 4 млн
кв. мм), а ширина ремінців 1 мм, то загальна довжина вирізаних смужок (скоріш за
все, Дідона розпускала їх спірально) — 4
мільйони міліметрів, або 4000 метрів, тобто 4 км. Таким ременем можна оточити
квадратну ділянку 1 кв. км та круглу — у
1,3 кв. км.
2. Летіли одна за одною три качки.
3. Малярі були сестрами.
4. Одна людина бере яблуко разом із
кошиком.
5. 1 та 12 горіхів. Також правильною
відповіддю буде будь-яка пара цілих чисел із співвідношенням 12 до 1.

8 ДВА БЕРЕГИ

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ
Чому Різдво у
християнських країнах
вважається святом радості?

Справді, хоч усі свята приносять
радість, Різдво радісне по-особливому.
І це не просто так, бо ангел сказав: «Я
ось благовіщу вам радість велику, що
станеться людям усім» (Лук.2:10). Народження великого Спасителя —найкращий привід для радості. Шкода, що
дехто, як той сумнозвісний Ірод, примудряється не тільки собі настрій зіпсувати, а й інших засмутити, навіть на свято.

Звідки походить традиція
дарувати подарунки на Різдво?

Насамперед — саме народжене
Немовля було Подарунком із неба для
усього людства. По-друге, мудреці зі
Сходу зі своїми щедрими дарами чітко закарбувались у різдвяну історію. А
коли ти маєш того, кого любиш, то Різдво — гарний привід піднести подарунок. А ще перед Різдвом добре згадати і
про тих, хто потребує нашої допомоги і
уваги. Наші подарунки для таких людей
будуть гідною подякою «Богові за невимовний дар Його!» (2 Кор. 9:15).

Чому Віфлеєм став одним із
символів Різдва?

Цареві всіх царів, Найбільшому із
людей личило б народитися у якійсь із
могутніх столиць. Мудреці так і подумали, тому попрямували до Єрусалима. На
їхній превеликий подив, Царя слід було
шукати на периферії в непримітному
містечку Віфлеємі. «А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із
тебе Мені вийде Той, що буде Владика
в Ізраїлі, і віддавна постання Його, від
днів віковічних» (Мих. 5:1).
Це дуже символічно. Христос народився, щоб грішну нікчемну людину підняти аж до неба. А горді, зухвалі, самовпевнені залишаться ні з чим.
Відповідав Вадим Яцюк

ЦІКАВО ЗНАТИ

Старовинні завдання для дітей
1. Заснування Карфагену

Існує стародавнє передання про заснування міста Карфагена. Дідона, дочка
царя Тира, втративши чоловіка, вбитого
її братом, втекла до Африки. Там вона купила у царя нумідійського стільки землі,
«скільки займає шкура вола». Коли угода
відбулася, Дідона розрізала шкіру тварини на тонкі ремінці і завдяки такому
маневру охопила ділянку, достатню для
спорудження фортеці. Так ніби виник
Карфаген.
Спробуйте визначити, яку площу
могла, згідно з цим переказом, зайняти
фортеця, якщо вважати, що розмір шкіри вола 4 кв. м, а ширина ремінців, на які
Дідона її розрізала, 1 мм.

2. Зграя качок

Летіла зграя качок. Одна попереду,
дві позаду; одна позаду та дві попере-

ду; одна між двома та три в ряд. Скільки
летіло качок?

3. Сім'я малярів

У трьох малярів був брат Іван, а в Івана
не було братів. Як це могло трапитись?

4. Як поділити?

Як розділити 5 яблук між п'ятьма особами так, щоб кожен отримав по яблуку, а
одне яблуко залишилось у кошику?

5. Дід та онуки

Щоб порадувати онуків на Різдво, дід
купив їм горіхи. Але перш ніж дозволити
онукам поласувати, дід попросив поділити їх на дві частини, щоб менша частина, збільшена в чотири рази, дорівнювала б більшій частині, зменшеній втричі.
Що це за частини?
(відповіді на ст.7)

Рiздвяний англiйський словник
Christmas — Різдво Христове, відзначається 25 грудня;
Christmas eve — Різдвяний святвечір
(24 грудня);
King — Бог, Цар небесний;
Jesus Christ — Ісус Христос;
Angel — ангел;
Bethlehem — Віфлеєм (місто в Палестині, на південь від Єрусалиму, де народився Ісус Христос);
Mary — діва Марія, мати Христа;
Joseph — Йосип, чоловік Марії;
The Nativity — народження Христа;

Мanger — ясла (колиска Ісуса), годівниця для худоби;
Star of Bethlehem (Christmas Star) —
Віфлеємська зірка, яка привела мудреців
до новонародженого Ісуса;
The Magi — у Новому Завіті — мудреці
зі Сходу, що прийшли до Віфлеєму вклонитися новонародженому немовляті Ісусові;
Shepherd — пастух;
Christmas carol — різдвяний гімн;
Present — подарунок;
Christmas card — різдвяна листівка;
Candle — свічка.

Розмалюй та знайди 10 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.
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