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    ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА     №2

Çîëîòà æèëà ðîçóìó    
Здавалося, пройшло вже багато часу, але золота лихоманка живе і прогресує. 
Пошук своєї золотої жили триває. Хтось знаходить її…                                                       Читайте на ст. 2

ßê ñòàòè ñòóäåíòîì â³äì³ííèêîì 
³ îòðèìóâàòè ãðîø³?    
Де ж брати гроші? Як заробляти? Для багатьох це досить складне питання! 
Хтось навіть змушений шукати роботу і підробляти…                                                        Читайте на ст. 4

Ïàì’ÿòíèê    
Кожний після себе залишає особистий пам’ятник. Нехай не з мармуру або 
дорогого каменю, а в пам’яті дітей, онуків. Тому варто задуматися, який 
пам’ятник залишиться після мене?                                               Читайте на ст. 7

Історії відомо безліч фактів різних «грандіозних» намірів і планів не тільки 
окремих людей, але і цілих імперій. Про безглуздість таких намірів свід-
чать їхні наслідки та неприємні спогади.                              Читайте на ст. 6

Один юнак прибіг до свого престарілого дядька з 
радісним вигуком:
Юнак:  Поздоров мене! Я витримав екзамен на атес-
тат зрілості!

(Щаслива пора переходу з дитинства в квітучу 
юність з барвистою гамою неповторних та неза-
бутніх почуттів. Атестат зрілості — наче під-
сумкова лінія в першому відрізку життя. Щастя 
справді поруч, воно пробивається джерелом рай-
дужних мрій і розливається в погляді сяючих очей.)

Дядько: Чудово, мій хлопчику, ось тобі двадцять ма-
рок в подарунок, купи собі що-небудь. І скажи мені, 
що ти збираєшся робити далі?
Юнак: Далі я буду вчитися. Хочу стати юристом!

(Студентські роки — одні з найнезабутніших. Це 
період становлення особистості і переоцінка по-
глядів. А професія юриста чи не найпрестижніша 
на землі: це перші публічні визнання, великі мож-
ливості, перспективні знайомства, а також по-
чаток кар’єрного росту з новим почуттям своєї 
значимості в суспільному устрої життя.)

Дядько: Добре, а потім?
Юнак: Потім я стану суддею.

(Недоторканість особи, гарантована законом, 
і висока заробітна плата слугам Феміди по-
особливому приваблює. А бути вершителем люд-
ських доль дано тільки вибраним.)

Дядько: А потім?
Юнак: Ну, дядьку, потім я одружуся.

(Палке кохання, сімейний затишок, взаємна тур-
бота — це все давно оспівано в прекрасних мис-
тецьких творах. І кожен, хто стає на цей шлях, 
твердо переконаний, що в нього буде саме так.)

Дядько: А потім?
Юнак: Потім я стану великою людиною; обійматиму 
посаду Голови Верховного Суду або Генерального 
прокурора країни.

(Спілкування з особливим колом світових знаме-
нитостей, власна охорона і вишукані відпочинки, 
юридичні наукові ступені і державні нагороди, до-
ступ до слідчих таємниць і вплив на хід розсліду-
вань.)

Дядько: А потім?
Юнак: Потім я постарію і піду на пенсію.

(Безтурботне життя, висока забезпеченість, 
старі зв’язки, приємна риболовля на тихому плесі 
безлюдної річки, походи в культурні заклади, влас-
ні мемуари і нестаріюча увага бульварної преси.)

Дядько: А потім?
Юнак: Ну, що потім? Потім колись я помру!

(Крапельниці, киснева подушка, мелькання білих 
халатів, тривожні погляди, а потім траурні він-
ки, традиційні похоронні промови вперемішку з 
гучними дзвонами, останні сльози родини і глухий 
звук падаючих земельних грудок на
кришку домовини.)

Дядько: Все правильно! А що далі?
Юнак: ???

À ÙÎ ÄÀË²?

Ö²ËÜ ÆÈÒÒß ...

«Кожна душа прагне щастя та сенсу» � казав Фома Аквінський. А премудрий цар Соломон, роздумуючи над життям  «Кожна душа прагне щастя та сенсу» � казав Фома Аквінський. А премудрий цар Соломон, роздумуючи над життям  
та шукаючи в ньому сенс, зробив невтішний висновок: «Й ось усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем та шукаючи в ньому сенс, зробив невтішний висновок: «Й ось усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем 
нічого корисного!..» (Кн.Еклезіястова 2:11). Все те, до чого так прагнуть люди, не принесло йому в кінцевому результаті нічого корисного!..» (Кн.Еклезіястова 2:11). Все те, до чого так прагнуть люди, не принесло йому в кінцевому результаті 
того внутрішнього задоволення, якого так очікують. Постійні розчарування в багатстві, великих досягненнях, у жіночих того внутрішнього задоволення, якого так очікують. Постійні розчарування в багатстві, великих досягненнях, у жіночих 
втіхах і у всьому подібному  примусили його шукати іншого, більш глибокого сенсу життя. Чи знайшов він його? Так! втіхах і у всьому подібному  примусили його шукати іншого, більш глибокого сенсу життя. Чи знайшов він його? Так! 
Наприкінці свого життя  він робить ще один, але вже зовсім інший висновок: «Бійся Бога і виконуй Його заповіді, бо Наприкінці свого життя  він робить ще один, але вже зовсім інший висновок: «Бійся Бога і виконуй Його заповіді, бо 
належить це кожній людині!» Спробуємо й  ми розібратися в цьому найважливішому  питанні  життя  людини.належить це кожній людині!» Спробуємо й  ми розібратися в цьому найважливішому  питанні  життя  людини.
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 Кн. Іова 28-1 
... У срібла своє джерело, і є місце для золота, де 
його плавлять ...
 Кн. Іова 28-20 
... мудрість звідки і де місце розуму? ...

 Тріщина в земній корі, заповнена дорогоцінною 
породою металу або каміння, називається  жилою. 
Приблизно так розкривається пряме значення цього 
слова.  У переносному ж значенні  "золота жила" - це 
джерело гарного доходу, прибутку, натхнення, благо-
получчя.
 28 розділ кн. Іова розповідає про дві  жили, зовсім 
не схожі одна на одну. Вони різні за своєю природою, 
суттю і походженням. Ці дві жили ніби порівнюються 
між собою, і одна з них у цьому порівнянні  виграє, ви-
соко звеличуючись над іншою. Це й зрозуміло, адже 
перша жила, хоч і золота, - земного походження, друга 
ж небесного.

Çîëîòà ëèõîìàíêà
 В історії Америки був період, названий століттям 
«золотої лихоманки». У  ті далекі дні на Півночі Амери-
ки знаходили багато золотоносних жил. Багато людей, 
бажаючих  збагатитися, поривалися в ті райони  в надії 
знайти кожен свою золоту жилу, свій шматочок щастя. 
Комусь щастило, і  він,  знайшовши золото,  повертав-
ся до рідних країв, забезпечивши собі добру старість.  
Хтось повертався ні з чим, так і не знайшовши цієї 
жили. Були й ті, хто не повертався  зовсім, в гонитві за 
золотом замерзнувши на 60-градусному морозі. Про 
це написано багато книг, і ця епоха вже в минулому.
 Здавалося, пройшло вже багато часу, але зо-
лота лихоманка живе і прогресує. Пошук своєї 
золотої жили триває. Хтось знаходить її у депутат-
ському кріслі, хтось - влаштувавшись контролером на 
митниці, для когось  жила – це обмін валюти, сержант 
ДАІ теж розповів би вам про свою золоту жилу. А для 
когось це  робота, яка приносить гарний прибуток, 
або бізнес. 
 Жилу знаходили не відразу, - методом багатьох 
проб і помилок. Копали в одному місці, пробували  
знайти кілька піщинок золота. Йшли далі, вбік,  де ко-
пали знову та глибше,  і знаходили вже більше. Йшли 
ще далі і продовжували пошуки, натикалися на жилу, 
знаходячи вже самородки. Про знайдену жилу нама-
галися нікому не говорити, прибуткове місце зберіга-
ли в таємниці від інших.
 Всі ми, приходячи у світ, шукаємо своє джерело 
щастя і сенсу, йдучи тим же нелегким шляхом проб і 
помилок. Вже з  дитинства батьки пробують записати 
своїх дітей в різні гуртки та секції,.. а раптом проявить 
себе в музиці? Або у спорті? А може, спробувати своє 
чадо в художній школі?  Підростаючи, ми вже само-
стійно пробуємо проявити себе то в одній, то в іншій 

у глухому куті, вона в пошуку, вона голодна. У чому 
сенс буття? Де мешкає премудрість—джерело для 
розуміння того, що відбувається в моєму житті? Жила, 
яка ніколи не вичерпає себе? Він ніби говорить: бачу, 
що у всього є початок, якщо це так, тоді повинне бути 
джерело для душевного спокою, миру, джерело,  яке 
насичує безсмертну душу. Іншими словами - жила для 
душі, яка здатна збагатити її, здатна її наситити, дати 
відповіді на питання,що в ній виникають. Де шукати її? 
В яких джерелах інформації  її  копати?

Äå º ïèòàííÿ, ðàíî ÷è ï³çíî 
áóäå â³äïîâ³äü

  «Шукайте і знайдете, стукайте, та відчинять вам»  - 
це вірне слово-обітниця Ісуса Христа. Іову на стук відчи-
нили. Відповідь  він отримав. Сутність її така: Джерело, 
до якого прагне безсмертна душа, існує! Але воно 
не земного походження, ця золота жила у Бога.
 Іова 28-14: «безодня говорить - не в мені вона, і 
море говорить -  не у мене». Головний сенс і мета життя 
не в земних радощах, і не в сріблі сенс життя, не в робо-
ті, і навіть не в сім'ї. Срібло та золото кажуть –«не у нас». 
Робота твердить –«не в мені». Алкоголь? Наркотики? 
Насолоди грішним життям? Чи не тут шукаєте?... Душа 
не знаходить у всьому цьому спокою, кінцевої мети і 
змісту. Якщо прислухатися до внутрішнього голосу, то 
він скаже нам: «Все, що я знайшов, накопичив досі - не 
зовсім те» ... Або зовсім не те ... Це як у дитячій грі «хо-
лодно-гаряче». Нам зав'язують очі і пропонують знайти  
якийсь  предмет. Ми йдемо мацати, йдемо не туди, куди 
потрібно,  і нам підказують – «холодно». Якщо наближа-
ємося  до предмету пошуку, нам підказують – «вже те-
пліше», або якщо зовсім близько — говорять «гаряче».  
Так і в житті - пробуємо, шукаємо, набуваємо, читаємо, 
пізнаємо світ, а душа говорить нам – «холодно». Про-
живши життя і випробувавши всі земні блага, цар Со-
ломон сказав:  «І озирнувся я...  і ось марнота марнот всі 
справи, які я зробив». Все це - «холодно».
  У житті мені доводилося читати багато різних за 
жанром книг. Я б навіть вибудував такий ланцюжок. 
Дитинство - це казки (ніби як «тепло», але насправді 
— «холодно»). Юність - фантастика (душа шукає чогось 
позаземного, але «холодно», як у відкритому космосі). 
Детективи (відхід  убік - «дуже холодно»). Любовні рома-
ни («гаряче»,  але  вогонь   штучний, намальований на 
полотні паперу). Зрілий вік - релігійна література різних 
народів (вже «тепліше», але недостатньо, щоб зігрітися). 
Езотерична література та філософія (знову глухий кут - 
знову «холодно»).  Перша спроба прочитати Євангелію 
(у 35 років) – «тепло».  Після  цього книги,  які пояснюють  
Євангелію, християнська література, — ще «тепліше». 
Перший раз прочитав Біблію — «гаряче»,  зовсім поруч. 
(Євангелія від Луки 24-32 «...чи не палало серце наше, 
коли Він говорив з нами у дорозі,  пояснюючи  нам Писан-
ня?»)  Відвідування Богослужінь, слухання слова Божого, 
бесіди з братами, і,  як підсумок, поступове розуміння 
плану Божого спасіння і волі Бога, усвідомлення своєї 
гріховності та загибелі без покірності Христу. Віра сло-
ву Божому. Покаяння. Прощення гріхів. Радість нового 
життя. Отже, золота жила для душі знайдена - це Бог.
  Коли  знайдені золоті розсипи,  зазвичай пошук за-
кінчується. Немає сенсу шукати  щось краще. Від добра 
добра не шукають. Знайдену Жилу бережуть, дорожать 
нею, охороняють. З неї черпають, нею живуть. Колись 
давно від Христа пішло безліч людей, які слухали Його 
слово... Поглянувши на учнів, Він запитав їх:  «Чи не 
хочете й ви відійти?» На це вони відповіли: «Куди нам  
іти? У Тебе слова (інакше - джерело) вічного життя!» 
По-іншому вони сказали: ми від золотоносної жили не 
підемо...  У Єв. Матвія 11-28  Христос каже: «Прийдіть 
до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я заспокою вас ...» 
Цей спокій —  припинення нескінченного пошуку мети  
і сенсу життя. Коли я втрачаю дорогу мені річ, я разом 
з нею втрачаю і спокій. Я шукаю її, а коли знаходжу, то 
знаходжу разом з нею і спокій, а зі спокоєм повертаюся 
до нормального способу життя. Як все просто! Коли ми 
вірою приходимо до Ісуса Христа,  ми заспокоюємось в 
пошуках сенсу, а так само повертаємося до здорового, 
правильного способу життя. 
 Дорогий читачу, можливо на твоєму шляху теж 
було багато спроб і багато помилок, і можливо твої 
копання і пошуки так само ні до чого так і не привели? 
Чому б не спробувати почати читання  Писання? Чи не 
твоя це золота жила? Ти ніколи не пізнаєш смак справж-
нього Хліба, доки не спробуєш його. 

Бочаров Євген

сфері діяльності. Пробуємо різні спеціальності  і спо-
соби здобутку грошей, пробуємо,  де і в чому можна 
реалізувати свої творчі таланти. Пробуємо прочитати 
різні за жанром книги, намагаючись визначити саме 
те, що сподобається нашій душі. Це пошук свого щас-
тя, своєї золотої жили, як матеріальної,  так і духовної, 
адже сказано: не хлібом самим буде жити людина .. На 
жаль, на шляху проб зустрічається багато забороне-
ного Богом  і навіть смертоносного, що приховує в 
собі отруту, і ми часом без розбору це ковтаємо, не за-
мислюючись про наслідки. Шукаючи свою половинку, 
чоловіки пробують жити з різними жінками, а жінки - з 
чоловіками. Від цих спроб людина морально розкла-
дається, когось нудить;  хтось,  наковтавшись  смерто-
носного зілля,  отруює душу, або ще гірше - помирає, 
не доживши й до половини відпущених Богом днів, 
знайшовши джерело бадьорості й наснаги в алкоголі 
або наркотиках. 

Òèì÷àñîâ³ñòü 
çîëîòîíîñíî¿ æèëè

 Потрібно зазначити, що вміст будь-якої золото-
носної жили рано чи пізно закінчується, її запаси не є 
нескінченні. Всьому на землі є кінець. У світі існує бага-
то вироблених і закритих з цієї причини алмазних або 
золотих копалень, запаси яких давно вичерпалися. 
Успішний бізнес може бути відібраний, захоплений, 
або з причини фінансової кризи він може лопнути, як 
мильна бульбашка. Вклади можуть бути заморожені.
 Багато моїх знайомих знайшли свою жилу у фінан-
совій піраміді МММ, вони можуть розповісти, як швид-
ко ця затія вичерпала себе. З депутатського крісла при 

чергових чи позачергових  виборах можуть  скинути;  
діти, які  були сенсом усього життя і джерелом радості, 
рано чи пізно розійдуться по своїм родинам, на жаль, 
так і не оцінивши батьківського піклування.
 З цієї причини стає зрозумілим питання Іова, за-
писане в 12 і 20 віршах того ж 28 розділу: Де мудрість 
знаходиться і де місце розуму? Мудрість звідки?  Він 
шукає іншу жилу і джерело для своєї душі. Його душа 
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Âàøà â³äïîâ³äü
 Що б ви відповіли, якби вас запитали, в чому сенс 
життя? Доки ви будете думати, давайте я спробую дати 
відповідь замість вас на це, таке непросте, питання. Зви-
чайно, мої роздуми не будуть торкатися конкретно вас, і 
знаєте чому? Тому що я про вас нічого не знаю, крім того, 
що ви, можливо, студент або студентка того чи іншого 
навчального закладу. І заздалегідь перепрошую, якщо не 
зовсім точно сформулюю, так би мовити, ваші відповіді.
 То в чому ж сенс нашого такого швидкоплинно-
го життя? Думаю, що майбутній фінансист відповів би 
приблизно так:
 — О, сенс життя — то багато грошей, тому що 
гроші відкривають великі перспективи і з ними я змо-
жу дозволити собі все, чого забажаю.
 А що нам скаже майбутній філолог?
 — Для мене велике значення в житті має те, на-
скільки добре я знаю рідну мову, тому що вона є одні-
єю з характерних ознак сучасної нації. Наша мова така 
гарна, легка, ніжна та барвиста, і я мрію все своє життя 
присвятити поглибленому її вивченню. 
 У майбутнього судді є свій погляд на це питання:
 — Сучасне суспільство не може існувати без 
загальнообов’язкових законів. Я хочу бути справедли-
вим суддею та справжнім слугою свого українського 
народу. Це і є сенс мого життя.
 А тепер вислухаємо майбутнього фізика:
 — Цікаве питання. Сенс життя я бачу в вивченні 
фізичних законів світу, що нас оточує. Заслуги фізики 
важко переоцінити. І моє велике бажання — зробити 
нові відкриття в цій галузі для подальшого розвитку 
суспільства. Можливо, це навіть буде закон, що від-
криє таємницю життя і смерті.

 Чи сподобалися вам такі відповіді? Думаю, немає 
сенсу продовжувати, загальна картина зрозуміла — 
скільки людей, стільки і різних уявлень. Кожен має пра-
во на свою точку зору. Але чи правильна вона? Адже на 
землі існує не тільки життя. За життям неминуче слідом 
іде смерть. Вона не до всіх приходить одночасно, але ніх-
то не може від неї втекти. Та й куди тікати? Який сенс мати 
багато грошей, коли все одно смерть забере їх? Для чого 
любити рідну мову, якщо твої уста скує вона, невблаган-
на смерть? Ти бажаєш бути справедливим суддею? Та як 
можна бути справедливим у суспільстві, де панує зло? Ти 
хочеш пізнати таємницю життя і смерті за допомогою на-
уки? Але все це вже було. Протягом всього свого існуван-
ня люди шукали відповідь на це питання, і більшість з них 
не знайшли її, бо шукали не там.
 Маю надію, що ви хоча б раз задумувались над 
тим, для чого людині життя, яке все одно закінчуєть-
ся смертю. Як правило, про це згадувати не люблять, 
і майже кожен, хоча і розуміє, що така доля не мине і 
його, все ж сподівається, що до нього черга дійде не 
скоро, а може, і зовсім не дійде. Можливо, в глибині 
душі людина надіється, що, поки прийде її час, якийсь 
вчений зможе відкрити спосіб, як побороти смерть.
 Чи задумувалися ви, дорогі пані та панове, над тим, 
що носите образ вічного Бога і що подібні до Нього? Дав-
ши життя людині, Бог наділив її неповторною індивіду-
альністю. Подивіться уважно на себе в дзеркало: ваші очі, 
обличчя, руки — вони тільки ваші. Хоча схожих на них 
багато, але це вже не ви. В якій лабораторії вас задумали 
і хто? Хто вам дав життя? Невже тільки мама з татом? По-
вірте, у вас є всемогутній Батько на небі. І ви могли б бути 
дуже схожими на Нього, якби не гріх. Не помилюся, коли 
скажу, що слово «гріх» у багатьох з вас викликає посміш-
ку, адже мало хто ставиться до нього серйозно.

 — Бо всі грішні,— скажете ви. — Хіба це так важ-
ливо і в двадцять першому сторіччі?
 Впевнено відповідаю:
 — Так. Гріх — це страшне зло. Він розлучив люди-
ну з Богом ще на зорі її життя. З тих пір життя людини 
стало просто рискою між датою народження і датою 
смерті. А що там, за рискою? Невже тільки небуття?
 Я зовсім не бажаю вас засмутити такими слова-
ми. Я тільки хочу сповістити вам і радісну звістку, що 
Бог відкривається людям не лише як Творець і грізний 
Суддя, але як їхній Небесний Батько, який дуже лю-
бить Своїх нещасних заблукалих синів і дочок.
 Ви не вірите? Тоді прочитайте Євангеліє від 
св. Апостола Іоанна 3:16, щоб переконатись! 

А. Нечіпоренко

ÒÎ×ÊÀ ÇÎÐÓ

  «Що у вашому  житті було вирішаль-
ним, щоб стати християнином, і що б ви 
порадили тим, хто шукає сенс життя?» – 
такі запитання були задані деяким віруючим. 
 І ось які відповіді ми почули.

 В Бога я повірив у 19 років. Що призвело до цього? З юності я 
любив багато читати. Особливо  дивувало те, що  багато відомих 
людей були щирими християнами. Наприклад,  Григорій Сковорода  
ніколи не розлучався з Біблією і помер з глибокою вірою в Бога.
 Ще будучи студентом, я почав замислюватись над сенсом жит-
тя. Якщо є Бог,  думав я,  то буде колись і зустріч з Ним. Яка це буде 
зустріч: дуже радісна чи навпаки? І я вибрав перше…
 Бажаю і вам шукати Бога, бо народилися ви на землі саме для 
того, щоб знайти свого Творця і жити з Ним вічно. 

 Іван Іванович, 54 років, служитель церкви м. Кременчук.

 Я ще змалку вірив, що є Бог, рай та пекло, але не особливо за-
мислювався над цим. Як порядна молода людина, я захоплювався 
сучасною музикою та спортом. Одного разу (мені було 16 років)  
мене запросили на зібрання віруючих християн,  і  там я почув, що 
Ісус Христос мене дуже любить. Як? І за що?.. Ця звістка настільки 
вразила мене, що я не вагаючись попросив пробачення у Нього за 
всі свої гріхи. 
 Якщо ви ще не читали Біблію, то зверніть особливу увагу на цю 
Книгу. Читайте її, бо вона говорить правду і про Бога, і про людей.

                                Максим, 27 років, фармацевт.

 Я не міг погодитися з тим, що всі люди помирають, і прийде 
колись також мій час. А що далі? Як можна жити і постійно перебу-
вати у небезпеці? Я любив життя і бажав жити спокійно. Вихід з цієї 
проблеми я знайшов у Христі. Тепер моє життя застраховане дуже 
надійно, і мені нічого боятися, тому що воно в руках Того, Хто мені 
його дав.
 Раджу по-справжньому шукати сенс життя.  Щиро підійдіть до 
цього питання, тоді Бог побачить ваше бажання і допоможе знайти 
відповідь. Будьте щирі самі з собою!

 Олександр, 31 рік, приватний підприємець.

 У своєму житті я досягла того, чого хотіла, і в результаті зрозумі-
ла, що мети в моєму житті більше немає! І я відчула в серці порожне-
чу. Навіщо я живу? В чому сенс мого життя?? Ці питання гнітили мене, 
але нічого змінювати я не бажала! 
 І ось в моєму житті стався випадок, який чудово описує Біблія: 
«…немає нічого таємного, що не стало б явним». Після цього я чітко 
усвідомила, що без Бога в  житті я щасливою не буду! З тих пір про-
йшло 4 роки, по-справжньому щасливих роки, без гнітючої пустоти!
 Дорогий друже! Ти не посміхайся, але зрозумій, що тобі не допо-
можуть ні сучасні науки та технології, ні психологія, ні рок-н-рол, ні 
східні філософії. Заповнити твою сердечну порожнечу та подарува-
ти справжнє щастя може тільки один Ісус Христос, який заплатив за 
тебе Своїм життям. Нехай поблагословить тебе Бог!

 Анна, студентка 5-го курсу НПУ.

 
 Я познайомилася з трудами багатьох філо-
софів, які протягом віків намагалися дати від-
повіді на основні питання, які турбують людей  
(Хто я? Для чого я існую? Як жити так, щоб в 
кінці кінців не пожалкувати про свій вибір? Що 
буде після смерті?). Але, аналізуючи їх твори та 
життя (що дуже важливо), прийшла до висно-
вку, що тільки ті люди, які мали тверді теїстичні 
(а особливо - християнські ) переконання, мали 
в житті  те, чого мені бракувало. Це я побачила і 
у своїх друзях, які були християнами.
 Я зрозуміла, що віра в Ісуса Христа - це не 
віра недалеких людей, але основа життя для 
багатьох мислителів, науковців, письменників 
та просто людей, які є послідовними в своїх 
переконаннях. Вважаю, що головне - це бути 
послідовним та не йти на компроміси з сові-
стю. Ще  Цицерон колись казав: "Кожній лю-
дині властиво помилятися, але тільки нероз-
судлива людина залишається впертою у своїй 
помилці". А якщо ця помилка буде коштувати 
мого життя, чи варто за неї вперто триматись?

Альона, 27 років, 
викладач англійської мови.
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 Як стати студентом-відмінником і отримувати гро-
ші? Чи можливо сьогодні студенту вчитися і заробляти?
 Думаю, дійсно, питання актуальне! Пригадую, як 
у «радянські часи», будучи студентом, самому прихо-
дилось вирішувати те саме. Здобуття вищої освіти я 
розпочав у Хабаровську, далеко від батьків, які про-
живали на Західній Україні. Летіти приходилось літа-
ком приблизно десять годин. Батько так мені говорив: 
«Синку! Ти сам собі вибрав таку далечінь! Я не в змозі 
тобі допомогти… Тому думай, як жити і вчитися!»
 Де ж брати гроші? Як заробляти? Для багатьох це 
досить складне питання! Хтось  змушений шукати ро-
боту і підробляти. А це призводить до падіння інтере-
су до навчання чи неоволодіння знаннями. Нерідко це 
веде і до відрахування з навчального закладу.
 Серед студентів завжди знайдеться невелика час-
тина тих, які мають справжнє бажання вчитися. Їм при-
ходиться багато часу приділяти на підготовку до пар, 
залікових занять тощо і нерідко бути «не в авторитеті» 
серед одногрупників. Вони змушені вирішувати свої фі-
нансово-матеріальні проблеми. До того ж, немало здіб-
них молодих людей-студентів походять із не зовсім-то 
забезпечених сімей. Стипендія – теж не в змозі виріши-
ти більшу частину їхніх потреб. А ще деякі безсердечні 
викладачі намагаються «здерти», не враховуючи ні до-
брого навчання, ні матеріального положення. І це сьо-
годні серйозна проблема для розумних студентів.
 Однак, мені здається, раніше було легше вирішу-
вати подібні питання. Я влаштувався на верстатобу-
дівний завод. Працював з 16:00 до 20:00 і став отри-
мувати власні гроші. Щоб було більше – доводилось 
розвантажувати вагони з вугіллям разом з одногруп-
никами в нічний час. Згодом влаштувався лаборантом 
в лабораторію електротехніки, а через деякий час 
погодився покривати підлогу ізолюючим матеріалом 
в студентських лабораторіях з інтенсивним електро-
живленням. Ось так і вирішувалося питання грошей!  
А навчання тим часом не занепадало, тільки четвірка з 
російської визначала, що я не філолог. 
 Як же сьогодні здібним студентам вирішувати дану 

проблему? Адже молодь сьогодні має і багато бажань, і 
хочеться все пошвидше,  як це звично у молодому віці…  
А це все – гроші і інколи – немалі! Поділюся випадком, 
який безпосередньо торкається нашої теми. Хоча в цій 
історії мова спочатку велась не про гроші, а про  чес-
ність і  страх перед Богом, та результат – прекрасний!
 Одного вересневого ранку мама знайомої мені сту-
дентки несміливо підійшла до мене, як до викладача ін-
форматики в університеті, переживаючи за свою дитину. 
В цю мить я стояв і захоплено переглядав стенди з фо-
тографіями, які нагадували мені приємні спогади. Помі-
тивши хвилювання матері, я сам завів діалог, запитуючи,  
як справи в навчанні дочки. Мати несміливо відповідала, 
що начебто  все добре, однак є проблеми… Інформатика 
і комп’ютер стали для її першокурсниці  випробуванням.
 Я читаю комп’ютерні дисципліни на іншому фа-
культеті, та  все ж вирішив допомогти їй. Тим більше, 
що маю досить хороший курс лекцій з інформатики. 
Однак сьогодні, подумав я, це не зовсім правильна 
допомога в цій  ситуації, оскільки викладачі відкрито 
залишають курси лекцій на сайтах університетів. Все 
ж таки порадив матері, щоб дочка зайшла до мене на 
кафедру і особисто взяла їх.
 Так і сталось. Через 3-4 дні  перед першою парою, 
коли на кафедрі ще не було нікого з викладачів, хтось 
постукав у двері. Відчинивши, несміливо зайшла зна-
йома студентка, нагадуючи про розмову з мамою та про 
обіцяні лекції. Взявши в неї флешку, я скопіював їх, па-
ралельно даючи настанови щодо навчання і нагадуючи 
першокурсниці, щоб вона вчилась не обманювати, не 
шукала неправдивого  в навчанні. Не забув нагадати, що 
всяка неправда – огидна Богу, і що Біблія вчить бути чес-
ними, а перший крок до премудрості – страх Господній, і 
в навчанні теж!  Заодно порадив, щоб проявляла старан-
ність і при необхідності підходила за консультацією…
 Пройшло немало часу. Надворі був уже кінець січ-
ня. Одного морозного ранку я поспішав по вулиці... Не-
сподівано позаду почувся знайомий голос. Я оглянувся. 
Мене доганяла, посміхаючись, мати першокурсниці. 
Порівнявшись, вона стала щиро дякувати,  а після – по-
спіхом про все розказувати: про лекції і допомогу, про 
цінні настанови відносно неправди в навчанні  і про на-

полегливість. Я все ж  перервав її, знову запитавши про 
інформатику. Мати підтвердила, махаючи рукою: «Все 
гаразд, підтягнулася! Відмінно!». А згодом захоплено до-
дала, що у неї і гроші з’явилися, власні. До неї почали під-
ходити подруги і однокурсники з проханням допомогти 
у вирішенні контрольних, курсових та інших завдань. 
 «Слава Богу», – додав я у відповідь, роздумуючи 
і радіючи про все сказане. А на думці: «Які прекрасні 
Божі настанови! Не обманюй! Не говори неправдиво! 
Втікай від усякої неправди! Люби правду і тримайся її, 
і Бог благословить тебе!» 
 Ось вам і реальний варіант вирішення питання 
навчання і грошей. Тільки дійсно забажай! Та чи усі 
студенти сьогодні хочуть дане питання вирішувати 
таким чином? А шлях вирішення – хороший! Тільки 
потребує бажання, зусилля і страху Божого! А в кінце-
вому результаті – і спеціаліст хороший, забезпечений, 
і часу немає на пустощі.

В. М., кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри комп’ютерної інженерії

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ïîðàäà ñòóäåíòàì

Ó çäîðîâîìó ò³ë³ - çäîðîâèé äóõ? 
 Багато хто чув крилатий латинський вислів: «У здоровому тілі - здоровий 
дух». Насправді цитата давньоримського поета Ювенала у такому формулюванні 
-  спотворена і вирвана з контексту. В оригіналі звучить так:
 «... треба молитись, щоб розум був здоровим в тілі здоровому,
 бадьорого духу проси, що не знає страху перед смертю...»
 І суть цього виразу в контексті полягає ось у чому: здорове тіло  аж ніяк не га-
рантує наявність здорового духу. Але потрібно відзначити, що ще древні люди 
бачили нерозривний взаємозв'язок між тілом і душею. Хоча людина до кінця не 
може простежити, як вони впливають один на одного, але цей вплив величезний. 
Куди зникає наша життєрадісність, оптимізм і енергія, коли якась недуга відвідує 
наше тіло? Як важко мислити, міркувати, радіти життю,  коли людина  голодна. Уваж-
на людина за поставою, за мімікою,  за поглядом, посмішкою  може заглянути у вну-
трішній світ інших. За зовнішніми ознаками неважко впізнати п'яницю, наркомана 
чи дівчину легкої поведінки. Чому? Тому що внутрішній світ відкладає свій відбиток 
на наше обличчя і все тіло.  Наприклад,  у людини, що втратила сенс і мету життя - 
опущені плечі, нахилена вниз голова, стомлений погляд...
 Сьогодні  багато  хто  поставив перед собою мету  -  мати гарне тіло, сподіваючись 
на те, що це допоможе їм бути щасливими. І на це витрачається чимало коштів і часу. 
Солярії, тренажерні зали, спортклуби збирають непоганий «врожай». І що ж? Для того 
щоб швидко досягти максимальних результатів, хтось завдає непоправної шкоди сво-
єму тілу. Вживаючи анаболіки і стероїди, нарощують м'язову масу, але при цьому руй-
нують внутрішні органи, гормональну систему, кровообіг і т.д.  Зловживання солярія-
ми, депіляцією, фарбуванням волосся  призводить до важких хвороб шкіри та інших 
органів.  Особливо виразно  це починає проявлятися, коли вік переступає за сорок. 
І  як в одній пісні співається: «...а чи слід було в житті боротись, щоб знайти лиш прах 
і марноту?»  Варто зазначити, що основним мотивом цих занять виступає не стільки 
турбота про своє здоров'я, скільки похітливі бажання і банальне марнославство.
 При цьому Біблія чітко попереджає: «піклування про тіло не перетворюйте 
на пожадливості»  (Рим.13:14).  І ще: «…і повернеться порох у землю, чим  він і був, а 
дух повернеться до Бога, Котрий  дав  його» (Еккл.12:7). 
 Але є й інша крайність. Ми живемо в такий час, коли люди ведуть малорух-
ливий спосіб життя. Набагато зменшилися фізичні навантаження, багато їздимо 
- мало ходимо. І дуже неприємно бачити молодого чоловіка з викривленим хреб-
том, атрофованими м'язами  або надбаним ожирінням. Навпаки, прекрасно ви-
глядає людина, у якої красиве не тільки тіло, але  в першу чергу  душа, коли вони 
знаходяться в благоговійній гармонії.
 Ось що  з цього приводу говорить Біблія: «Прославляйте Бога  і в тілах ваших,  
і в душах ваших,  бо  вони Божі!»  (1 Кор.6:20).  З цієї цитати ми бачимо, що Біблія не 
ігнорує тіло, але дух важливіший! 
 Краса  душі  надає  привабливості  навіть  непоказному  тілу,  точнісінько так,  
як і  неподобство душі  накладає  на  чудову  поставу  і  на  найпрекрасніші  члени  
тіла  якийсь особливий відбиток, який збуджує в нас нез'ясовну відразу.  (Лессінг).

Ïðèò÷à ïðî áåçãëóçäîãî áàãàò³ÿ 
 Один з народу звернувся до Нього: «Учителю, скажи братові моєму, щоб він 
поділився зі мною спадщиною». А Ісус відповів йому: «Чоловіче, хто поставив Мене 
судити або ділити вас?». І сказав їм: «Глядіть, остерігайтесь зажерливості, бо життя 
людини не залежить від достатку маєтку її». І розповів їм притчу: «В одного багача 
добре вродила нива. І міркував він про себе: «Що мені робити, бо не маю куди зі-
брати мій урожай?». І сказав: «Ось що зроблю: знесу клуні мої, і збудую більші, і зберу 
туди все моє збіжжя і все добро моє, та скажу душі моїй: «Душе, маєш багато добра 
на багато років: спочивай, їж, пий і веселися!» Але Бог сказав йому: «Безумний, у цю 
ніч душу твою візьмуть у тебе; і все, що ти надбав, кому дістанеться?» Ось так буває 
з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє». І сказав учням Своїм: «Тому 
кажу вам: не журіться про життя ваше, що вам їсти, ні про тіло, в що одягтися. Душа 
більша від їжі, а тіло – від одягу. Погляньте  на воронів: вони не сіють, не жнуть, нема 
в них ні комори, ні клуні, і Бог годує їх. Наскільки ж ви цінніші від птахів!   

   Євангеліє від Луки 12:13-24. 

 Êàïö³ çàì³ñòü BMW
 Нещодавно відвідала свою тітку. Сидить на кухні, п’є каву, курить. Від пережи-
вань зайву вагу набрала, мішки під очами з’явилися. Завели розмову, і вона каже 
мені: «Ходила вчора в «секонд хенд»,  капці за 40 гривень купила. Подивися – гар-
ні?» Поговорили про про те, про се, а у мене все не виходить з голови думка: «кап-
ці з секонда?». А ще рік тому на BMW  їздила, відпочивала в ОАЕ, Єгипті, Туреччині, 
Ізраїлі… Та в один день  всього позбулася – і складів, і магазинів… Тепер лише 
борги нагадують про багате минуле. 14 років успішного бізнесу – і пуста кишеня 
на сьогодні!  Вона все мені жаліється: «В один день нічого не залишилося, один 
невірний крок, один лукавий співробітник…» 

 Та зовсім не це було головною причиною падіння! Бога забула! Йому не від-
дала шану у дні свого добробуту, не подякувала Йому, а собою гордилась, як той 
нерозумний багатій з Господньої притчі.
 На жаль, ще і досі цього не зрозуміла.  
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 Моє життя розділене навпіл: до зустрічі і після зу-
стрічі з Ісусом Христом. Межа між цими частинами — 
Євангелія, яку я вперше прочитав, коли мені було 29 
років. Прочитав, закрив і авторитетно заявив сам для 
себе: «Так зараз жити неможливо!»
 Народився я в 1962 році. Дитинство і юність про-
йшли в містечку Українка, під Києвом, де мешкаю до 
цього часу. Батьки були простими робітниками. Тато 
помер від тяжкої хвороби, коли мені виповнилося 10 
років. Мене, старшого брата і сестру виховувала мама. 
Звичайно, було багато труднощів, але вона — оптиміст 
у житті, навчала своїм прикладом долати їх, ніколи не 
впадати у відчай. Мама прищеплювала нам інтерес до 
художньої літератури, музики, живопису. Одним сло-
вом, нас добре виховували.
 Підлітком я займався спортом, а пізніше з’явилося 
ще одне захоплення — хореографія, якої навчався в 
ансамблі народного танцю. Крім здобування профе-
сійних навичок, у колективі також приділялося багато 
уваги вихованню дисципліни, відповідальності, пра-
целюбства та дружніх стосунків між людьми.
 Після школи вступив до Київського інституту куль-
тури на хореографічний відділ. Студентська юність про-
йшла цікаво: друзі-однодумці, участь у концертах, га-
строльні поїздки не тільки по Україні, але і за кордоном, 
спілкування з цікавими відомими людьми… Таке життя 
давало відчуття потрібності, самодостатності, впевне-
ності в собі, і я відчував себе щасливою людиною.
 У 20 років я одружився. З майбутньою дружиною 
ми разом танцювали в колективі народного танцю 
і навчалися в інституті. Відносини в сім’ї, так само як 
з друзями і взагалі з людьми, будував на принципах 
моралі, прагнув добра, щирості, щастя — всього, чого 
люди шукають і зичать один одному.
 До цього часу про Бога я ніколи ні з ким серйозно 
не вів розмов, і хоча були якісь пошуки сенсу життя, 
на порядок денний я ставив інші цілі та завдання. Од-
нак всі мої досягнення чомусь не завжди викликали 
почуття очікуваного задоволення, внутрішнього спо-
кою, часто засуджувала совість. Гріхи потихеньку під-
точували душу і руйнували її зсередини. Інколи бува-
ло, що хотілося втікати від себе самого, але куди?
 Коли мені виповнилося 29 років, у мене була вже 
і дружина, і донька, і цікава робота, яка задовольняла 
наші життєві потреби, і багато друзів, але чогось не ви-
стачало. Саме тоді мій знайомий привіз Євангелію з Ан-
глії. Я купив її, хоча і не знав навіщо. Потім прочитав, але 

 Я народився і виріс у родині, де ніколи не говори-
ли про Бога, не читали Біблію. Серед далеких родичів 
теж не було віруючих. Не зустрічав їх ні у школі, ні на 
роботі, ні в армії. З самого дитинства я займався спор-
том, до того ж серйозно, віддаючи цьому багато часу 
і сил: вранці — пробіжка кілька кілометрів, ввечері 
— тренування. У мене була конкретна мета — стати 
сильним і досягнути у спорті великих результатів. Го-
тувався вступати до інституту, щоб потім працювати 
тренером,— хотів присвятити спорту все своє життя. 
Для цього доводилося докладати чимало зусиль і ста-
рань. Коли всі займалися через день, то ми з другом 
Сашком брали у тренера ключі від спортзалу і займа-
лися кожного дня, хоча для цього мені часто потрібно 
було добиратися близько 7 км на попутних машинах 
або пішки. І одного разу мій друг, прийшовши до шко-
ли і розсуваючи класну дошку, прочитав напис: «Саша 
і Паша — раби дзюдо!» Хтось, спостерігаючи за нами, 
зробив такий висновок.
 Після закінчення школи я успішно склав іспити до 
інституту, але через матеріальні труднощі довелося 
забрати документи і шукати роботу. В цей час до мене 
підійшов тренер і запропонував працювати замість 
нього, тому що сам він переїжджав в іншу місцевість. І 
хоча я ще не мав потрібної освіти, все ж за його клопо-
танням мене прийняли у спортивну школу тренером. 
Я був дуже радий цьому, а друзі дивувалися, що мені 
вже довірили таку роботу, бо ж мені не було ще й ві-
сімнадцяти! Після армії я повернувся на це саме міс-
це. Через деякий час все-таки вступив до інституту, і, 
здавалося, все в житті складалося так, як я хотів. Але 
потім трапилися події, які змінили все моє життя, мої 
розуміння, мої прагнення і цілі. Ось як це було.
 Один мій близький друг познайомився з віруючи-
ми, почув про Бога, сам став читати Євангелію, дав і 
мені. Вперше я тримав у руках Новий Завіт. Мені ціка-

мало що зрозумів. Все написане було якимось високим, 
недосяжним, і висновок: «Так жити зараз неможливо!» 
— заглушив всі спроби глибше вникнути у прочитане. 
Хіба ж я знав тоді, що милість Божа вже передбачила 
для мене бесіду з віруючим знайомим і відвідання бо-
гослужіння в місцевій церкві, де за мене будуть моли-
тися? А у вересні 1994 року я почув біблійне свідчення 
про майбутнє Землі та людства. І дуже чітко побачив 
свою перспективу опинитися в пеклі і проводити там 
вічність. Для мене це було справжнє відкриття, і я зля-
кався. Такого страху я ще ніколи не відчував.
 Всі ці переживання і роздуми підштовхнули мене 
до каяття на конференції під назвою «Ми хочемо ба-
чити Ісуса», яка проходила у Києві в Будинку архітекто-
ра. Я чув багато різних пісень, але спів про страждан-
ня Христа дуже вразив мене. Я сидів і плакав, а потім 
вийшов на заклик до покаяння і сказав: «Господи, про-
сти мене, я тридцять два роки йшов не туди, куди тре-
ба...» Милість Небесного Отця привела мене до тями, 
і я, як блудний син, зрозумів, що всі ці роки годував 
свою душу гріховним лушпинням і був впевнений, що 
це справжня їжа.
 Так я зустрівся з Ісусом. Почав відвідувати зібран-
ня місцевої церкви євангельських християн-баптис-
тів. В один день зникли гріховні бажання: перестав 
палити, вживати спиртне. Став розповідати друзям 
про зміни в моєму житті, але вони вважали, що це 
чергова спроба пошуків щастя. Молився зі сльозами 
за дружину, щоб і вона зрозуміла, що життя без Бога 
не має справжнього сенсу,— і вона навернулася до Іс-
уса через два місяці. В 1995 році ми прийняли водне 
хрещення за вірою. Це було свято нашої сім'ї. З того 
часу почалося нове життя. «Що ж змінилося?» — хтось 
може запитати.
  Найперше, Боже Слово почало керувати нашими 
думками, вчинками, словами. Ми вчилися розуміти і ви-
конувати Господні настанови у повсякденні. Впевнюва-
лися, що Біблія — це джерело непорушних Божих істин, 
і, втілюючи їх у життя, людина має силу долати гріх.
 Також ми навчилися молитися до Бога, а молитва 
— це чудове спілкування з Небесним Батьком, Котрий 
чує нас на будь-якому місці і в будь-який час, будучи 
небайдужим до людських переживань. Наші хворі 
душі зцілюються в єднанні з Богом. Він піклується про 
нас, бо ми Його діти.
 А ще — церква стала нашою духовною родиною. 
Дякуємо Богові за багатьох братів та сестер за вірою, з 

во було прочитати цю святу Книгу. До цього моменту 
я ніколи не думав, що в моєму житті є стільки нехо-
рошого, навпаки, вважав, що в мене все добре і пра-
вильно: хороша робота, повага людей, фотографія на 
дошці пошани... Але саме через Біблію я побачив себе 
таким, який є перед Богом, а не перед людьми, і зро-
зумів, що потрібно багато чого змінювати і виправля-
ти. Тепер я опинився на роздоріжжі, і в мене почалася 
серйозна внутрішня боротьба. Один шлях кликав до 
святого і чистого життя, до спілкування з Господом і 
в Його Небесне Царство, а на другому я міг будувати 
життя по-своєму, так, як хотів. Але який кінець?
 Настав переломний момент, і одного разу в цих 
переживаннях я схилив коліна перед Богом і помо-
лився: «Господи, я вибираю Тебе!» І тільки тоді в серце 
прийшов спокій. Я полюбив Господа і довірився Йому. 
У мене ще не було віруючих друзів, я не знав, як далі 
складеться життя, але зрозумів головне — без Бога 
жити не можна! Я почав регулярно відвідувати церк-
ву, почало змінюватися життя, і чомусь неприємно 
стало робити зло і гріх. Одного разу, прийшовши на 
тренування, я помітив, що більше не можу давати пев-
ні команди, такі як «сильніше дави!», «сильніше души!»  
Я вже просто не міг вимовити ці слова...
 У 1995 році  я став християнином. І хоча у мене 
були хороші перспективи, все ж змінив роботу. А че-
рез кілька років дізнався, що спортивну школу, в якій 
я працював, зачинили. Тепер дякую Богові, що Він до-
поміг мені в певний час зробити правильний вибір. 
Я знаю, Він простив мене і тепер присутній у моєму 
житті. Багато разів я бачив Його милості і турботу і 
ще ніколи не шкодував про те, що вибрав! Зараз мені 
сорок два роки. Приємно згадати роки юності, при-
свячені Богу, і за них мені не соромно. Життя не стало 
ні скучним, ні «сіреньким», ні бездіяльним, навпаки, 
активнішим.

якими разом трудимося і молимося. Це приносить вели-
ке внутрішнє задоволення і славу Богові. Раніше я ставив 
перед собою «високі цілі», але вони — як міраж: ніби до-
сягнув, відчуваєш радість, а вона поступово розсіюєть-
ся, як туман, і вже потрібно «долати нові висоти». А душа 
спустошується і втомлюється, болить і плаче. Ставши на 
нову дорогу життя, я побачив іншу, гідну ціль — шукати 
найперше Царства Божого і правди його.
 Тепер я часто замислююся над тим, як Бог знайшов 
мене? Скільки треба було працювати Духу Святому, 
щоб переконання «Так жити зараз неможливо!»  зміни-
лося на тверду впевненість - «З Тобою все можливо!»
 Вже двадцять років Бог вчить мене по-новому ди-
витися на себе, на людей. У житті, виявляється, немає 
дрібниць і випадковостей, як я вважав раніше, бо кож-
на подія — важливий урок, який треба добре засвоїти. 
Всі помилки, які допустив у житті,— а їх було чимало,— 
Господь допомагає виправляти. Жалкую, що не зустрів-
ся з Добрим Порадником на початку життєвої дороги, і 
молюся за навернення до Бога моїх обох дочок, онуків, 
рідних, друзів, за людей, з якими доводиться спілкува-
тися, і за всіх, хто ще не зустрівся зі Спасителем!
 Ось така коротенька історія мого життя. Можли-
во, ви, так як і я колись, маєте все і начебто щасливі, 
але відчуваєте якусь спустошеність, і якщо ви шукаєте 
вихід, то я буду радий вам допомогти.

 З повагою, Агєєв Михайло. 
 Тел. 0667632564, 0636143409.

 Наприкінці хочу ще додати, що Бог подарував 
мені сім'ю: добру дружину і діток, а також послав хоро-
ших, вірних друзів, з якими я маю спілкування і можу 
робити багато доброго в Його Ім’я для людей.
 «А як Сашко?»- запитаєте ви. Сашко теж став віру-
ючим, одружився, але, на жаль, через деякій час важ-
ко захворів. Лікування не принесло одужання, і його 
життя закінчилось, коли йому було близько тридця-
ти… Ми не знаємо, коли увірветься і наше життя, та 
важливо вирішити питання вічності, як встиг мій друг 
Сашко!
 Якщо когось зацікавила моя розповідь або вини-
кли питання, то дзвоніть — поспілкуємось!

Махновець Павло.
Тел. 0674073008.

ÆÈÒÒªÂ² ÑÂ²Ä×ÅÍÍß
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 Історії відомо безліч фактів різних «гранді-
озних» намірів і планів не тільки окремих людей, 
але і цілих імперій. Про безглуздість таких намірів 
свідчать їхні наслідки та неприємні спогади.  

 Період правління цього римського імператора 
був скороминущий (361-363 рр. від Різдва Христового), 
але дуже повчальний.
 В юності Юліан отримав християнське виховання, 
хоча і з домішкою аріанських помилок. Пізніше він на-
вчався в Афінській академії разом з майбутніми отця-
ми церкви: Василем Великим і Григорієм Богословом. 
Це були благочестиві люди. Вони знали тільки дві до-
роги: одну в храм Божий, іншу в академію. Юліан же 
потягнувся у бік язичницького світу. І він обрав дорогу 
в темні печери Елевсину. Там його долучали до магіч-
них обрядів і до страшних жертвоприношень (можли-
во, що і людських). І тоді в його запаленій уяві виникає 
утопічна ідея — відродити язичництво.
 Юліан, будучи племінником імператора Костян-
тина Великого, в 361 році вступає на престол. 

 Насамперед він проголошує загальну релігійну 
терпимість. Це був лукавий хід, щоб відкривати язич-
ницькі храми.
 Далі Юліан вирішив відбудувати Єрусалимський 
храм, за словами Сократа Схоластика — для того, щоб 
показати марність слів Христа про те, що до Другого 
Його Приходу від храму каменя на камені не зали-
шиться. Багато християн, зокрема, Кирило Єрусалим-
ський, бачили в цьому знамення останніх часів, а в 
самому Юліані — антихриста. Можливо, він намагався 
відбудувати храм не тільки для приниження християн, 
але і переслідував більш широкі цілі. Є думка, що Юлі-
ан вирішив також реформувати юдейство; Єрусалим-
ський храм проголосити святилищем Бога, єдиного 
для юдеїв і язичників, а себе — його вісником і месією.
 Проте з цього умислу нічого не вийшло: земле-
трус 363 року зруйнував всі підготовчі роботи і вселив 
священний жах в юдеїв. А Юліан Відступник поспішно 
пішов війною проти Персії, де був убитий під час га-
небної втечі своєї армії. Таким чином, всемогутній Бог 
не допустив виконання нечестивих і зухвалих намірів 
відступника. З цим прізвиськом Юліан і зайняв своє 
місце в анналах історії.

Óðîê Þë³àíà Â³äñòóïíèêà

 Така була кінцева мета «безбожної 
п'ятирічки», оголошеної Декретом радянського 
уряду від 15 травня 1932 року за особистим підпи-
сом «великого вождя народів».  
 Партія формує до 1932 року головне політичне за-
вдання - «остаточно ліквідувати капіталістичні елементи 
і класи взагалі.., перетворивши все трудове населення 
країни в активних будівельників безкласового соціаліс-
тичного суспільства». Отже, за логікою більшовицького 
мислення, суспільство повинно було ввійти в останню 
фазу боротьби з носіями «релігійного дурману». Тиражі 
антирелігійної літератури до 1930 року досягають об-
сягу більш ніж 50 млн.! Однак, за народною приказкою: 
«битливій корові Бог рогів не дає» ... Ще в першому сто-
літті після Різдва Христового запеклий гонитель віри 
Савл пізнав нездоланну силу Воскреслого у словах, що 
прогриміли з небес: «... Важко тобі йти проти рожна» (Дії.
Ап. 9, 5). Кажуть, що Сталін не терпів суперників. Із земни-
ми йому було впоратися легко: тільки лише наклеїти на 

них ярлик «ворогів народу». Наслідки цього ярлика - до-
бре відомі. З Богом було складніше: незважаючи на най-
жорстокіші репресії проти Церкви, народ не переставав 
(хоча б в таємниці серця) звертатись до Господа. Про-
ведений до кінця «безбожної п'ятирічки» перепис насе-
лення (у 1937 році) став свідченням релігійних настроїв, 
що надихали народну душу. У опитувальні листи за осо-
бистою вказівкою Сталіна було введено питання про ре-
лігійні переконання. Перепис виявив вражаючий факт: у 
країні «переможного атеїзму», де за 5 років боротьби з 
народного лексикону мало зникнути саме слово «Бог», 
дві третини сільського населення і одна третина місько-
го відкрито сповідували християнство!
 Розчарований Сталін засекретив підсумки перепи-
су і, по старій пам'яті, вдався до більш «ефективних» за-
ходів боротьби з релігією, ніж пропаганда войовничого 
безбожництва. Його відповіддю на духовну інерцію на-
роду став терор! Саме на 1937-38-і  роки припадає пік 
нещадного нищення духовенства, в тому числі і «лояль-

ного», яке відіграло свою роль в кінці 20-х років і тепер 
могло бути «пущено в розпил». Згідно з даними комісії по 
реабілітації жертв політичних репресій, в 1937-38-і роки 
було розстріляно 106 800 священнослужителів.
 Таким чином, факт Великого терору кінця 30-х 
років, в ході якого загинуло майже все духовенство 
та активні рядові віруючі Радянського Союзу, був на-
справді визнанням провалу безбожної п'ятирічки 
1932-37-х років. Ці страшні роки, коли представників 
духовенства розстрілювали кожен день сотнями, су-
часні дослідники пояснюють, крім іншого, і тим по-
трясінням, яке випробував Сталін, усвідомивши дані 
перепису населення 1937 року.
 Але Бог не дозволив повного винищення хрис-
тиянства на території  Радянського Союзу. Кінець 
кривавим репресіям проти віруючих… поклала ві-
йна. Розвінчання ж культу особи Сталіна, і як наслідок 
- відкинення войовничого атеїзму, зупинили гоніння 
на християн. Тепер кожна людина в нашій країні має 
свободу совісті та віросповідання. А цією свободою 
необхідно цінувати.

«²ì'ÿ Áîãà ïîâèííî çíèêíóòè ç³ ñâ³äîìîñò³ ëþäåé...»

 «Велику ціль» поставив перед собою Радянський союз: змінити вже звичний, напрацьований цілими 
поколіннями устрій життя. Гучні програмні промови вождів та «партії народу» обіцяли людям нове, щас-
ливе життя у недалекому майбутньому. Для цього потрібно було зламати «старе» й побудувати «нове». 
Серед «старого», що заважало будувати «нове», була, в першу чергу, релігія. Тобто – віра в Бога. І щоб по-
кінчити з нею, почала працювати потужна машина атеїзму, яка не мала ні серця, ні жалю. Нове, молоде 
покоління тепер будувало свій «рай» без Бога, і хто насмілювався не погоджуватися з таким планом, той 
попадав «під колеса» цієї жорсткої машини. І найбільш вразливими в цій ситуації опинилися діти та мо-
лодь. «Машина» була багатофункціональна: дитячі пісні, книжки, концерти, лекції, демонстрації і паради, 
лозунги на кожному вільному місці – все працювало на «велике й щасливе майбутнє»…  Але без Бога.
 Особливо успішно працювала в цьому напрямку преса, висміюючи та пригнічуючи всіх, хто тримався 
іншої думки – що рай без Бога побудувати ще нікому не вдавалось, а якби і вдалось, то це був би все одно не 
рай. Безбожна преса не нехтувала ніякими методами, аби тільки пошвидше покінчити з «пережитками ми-
нулого». Відверта брехня і перекручена правда  були головними інструментами у війні проти всього святого. 
 Про родину моїх близьких, віруючих родичів, у одній з центральних газет написали, що вони принесли в жертву Богу свою найменшу дівчинку, яка ще не 
ходила до школи. Багато людей сприйняли це за правду й сильно обурились проти цієї родини. І тільки сусіди не прийняли такої «правди» і порадили батькам 
«жертви» їхати до редакції разом з дитиною та документами. Та над ними  там тільки ще раз посміялись.
 Серед «борців за світле майбутнє» було чимало таких, які навіть перевиконували поставлену перед ними задачу, так що про це заговорили вже самі ке-
рівники відділу по роботі з віруючими. Архіви зберігають безліч документів, які свідчать про той час. Пропонуємо деякі фрагменти з цих документів.

 «О некоторых фактах нарушения социалисти-
ческого законодательства в отношении верующих»
 Митрохин Н.: Вот как рассуждают у нас некоторые 
товарищи! Хулиган, — он, конечно, нарушает законы 
нашего социалистического общества, но он понятный 
для нас человек, а вот сектант — он какой-то 
непонятный, он не наш.
 Обычно мы судим о человеке по тому, как он 
относится к труду, к правилам социалистического об-
щежития. А когда мы начинаем анализировать сек-
тантство, все это переворачивается. Здесь на первое 
место становятся религиозные заблуждения сек-
тантства — а отношение его к труду, все привычные 
для нас понятия — все это зачеркивается. Сектант 
становится воплощением всего антиобщественного, 
злого, изуверского, и это становится причиной на-
шей ненависти, нашей нетерпимости. А возьмите вы 
дело Хмары  (осужденный и замученный в 60-х годах 
20-го ст. за веру в Бога молодой христианин; осталась 
жена и малолетние дети), почему это произошло? Это 
произошло в результате произвола! При этом имели 
место те каналы, которые формируют общественное 
мнение. Я имею ввиду печать, наглядную агитацию.

 Вступительные экзамены Дегтярева сдала с не-
проходной оценкой, но ее решили принять в учили-
ще. Приемная комиссия и дирекция имели намерения 
вырвать ее из секты путем создания в училище здо-
ровой обстановки. Комсомольцы решили взять шеф-
ство над Надей — вовлечь ее в общественную жизнь 
коллектива. Дегтяреву избрали старшиной класса, 
она проводила подписку на газеты, организовывала 
культпоходы, но в 1964 году под влиянием руководи-
телей общины и жениха Дегтярева приняла водное 
крещение — стала членом церкви.
 Когда в училище узнали, что Дегтярева стала бап-
тисткой, сразу все изменилось — ее освободили от 
всех общественных поручений. Заведующая учебной 
части в присутствии всех учеников класса назвала 
Дегтяреву «гнойный нарыв»; ее не допустили сдавать 
зачеты по атеизму, а, следовательно, лишили стипен-
дии, как не сдавшей зачет по данному предмету.Из 
училища Дегтяреву не исключают, однако дирекция 
школы считает, что по окончании училища Дегтярева 
аттестата не получит, так как по предмету атеизма у 
нее экзамен принимать не будут.
 Голова РСРК Пузин 

 Мне кажется, мы сами себя гипнотизируем. Сло-
во «сектант» в общественном мнении сохранило свое 
оскорбительное значение…, а мы опираемся на это 
общественное мнение и на это понятие.
ЦДАВОВ Укр.  Оп. 4.-Спр. 366

***
У січні 1964 року суд засудив Базбея М., батька 10 ді-
тей. Коли його дочка, Ніна Базбей, відмовилася під-
писати протокол допиту, оскільки у ньому була явна 
неправда, її відправили до Горлівської психіатричної 
лікарні, де протримали  1,5 місяці, а потім перевели в 
обласну лікарню, в буйне відділення, де тримали май-
же 2 місяці. До цього Ніна була комсомолкою, мала 
похвальну грамоту за роботу з жовтенятами, однак 
після згаданих подій перейшла на позиції сектантів.
ЦДАВОВ Укр.  Оп. 4.-Спр. 350

***
             В медицинском училище г. Свердловска учится 
баптистка Дегтярева Надя. В 1963 г. при приеме ее в 
училище дирекция знала, что Надя из семьи верую-
щих и сама является приближенной в секте баптис-
тов.
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 Люди люблять пам’ятники. І тому не дивно, що 
ними прикрашені вулиці, площі, міські сквери. Їм ви-
ділені місця в навчальних закладах і лікарнях, на вок-
залах і в аеропортах. Над ними працює ціла індустрія 
митців. А про нагромадження на міських та сільських 
кладовищах і говорити не доводиться. Там можна на-
віть щось прочитати: або тугу рідних за померлим, або 
своєрідний підсумок життєвого шляху того, хто під ним 
покоїться. Наприклад, одна молода жінка, помираю-
чи, попросила на своїй могилі написати єдине слово: 
«Прощена». Як багато в ньому інформації для роздумів! 
Адже, за свідченням знайомих, її життєвий шлях був 
безцільним і жахливо грішним. Проте в смертній тузі 
вона підняла очі віри на Ісуса Христа і отримала більше, 
ніж земне життя,— прощення гріхів, про що і свідчив 
напис на її пам’ятнику. А от на іншому красивими буква-
ми був висічений наступний текст: «Його життям була 
робота». Хтось влучно підмітив: «Ця фраза ідеально пі-
дійшла б хіба що на могилу коня».
 Є люди, які пробують увіковічити себе: маючи до-
статок і владу, ще при житті будують собі пам’ятники.
 Взагалі слово «пам’ятник», безсумнівно, пов’язане 
із Богом  даною  здатністю пам’ятати минуле. Людству 
потрібна увіковічена пам'ять — для переосмислення, 
для навчання, для життя. І хтось сказав, що  якщо не-
має минулого, не буде і майбутнього. Стає зрозуміло, 
чому так уважно молодь вдивляється в пожовклі фо-
тографії дідусів та бабусь.
 Кожний після себе залишає особистий 
пам’ятник. Нехай не з мармуру або дорогого ка-
меню, а в пам’яті дітей, онуків. Тому варто заду-
матися, який пам’ятник залишиться після мене? 

 Заняття сьогодні пливли звичною течією. На щас-
тя,  лекцій з історії не було,  проте декілька разів  про-
бивалась думка забігти - зазирнути на  географічну чи 
історичну кафедру. А тут сталось, що якраз його зна-
йомий  Пітер, третьокурсник з географічного,  чіпляв  
на  дошці  об’яву.
 - Пітере, що там має відбуватися?
 - Сьогодні диспут  у нашій аудиторії.
 Диспути в університеті були явищем нерідким, 
тому Гельмута цікавила тільки тема.
 - «У чому ціль життя»…  приїде якийсь пастор – 
посперечаємось,  – посміхнувсь Пітер, - обіцяли бути  
хлопці з філософського… Лише самі  студенти, викла-
дачів не пустимо… Прийдеш?
 Тема-питання  цікавила Гельмута дуже, але опонент 
не вабив взагалі. Коли бути відвертим, з релігією ще 
Гельмут не визначивсь. Бабуся і мама були побожними 
жінками, постійно ходили до кірхи, слухали проповіді;  
на противагу ж  їм  дядько Отто  відверто визнавав  бі-
блійні погляди архаїчними.  «Наблизилась нова мораль, 
і ви – люди старих обрядів - відживаєте,» -  говорив він 
поблажливо, ніби жалів  темних - сестру і стареньку ма-
тір. І хоч дядько мав неабиякий вплив на Гельмута, але у 
питанні релігії  хлопець ще не зупинивсь.
 Пастор відрекомендував себе незвично просто: 
Дядько Віллі. Невеличкого зросту, кажуть, тільки-но 
приїхав звідкись на запрошення  гуртка студентів… І 
тільки той став промовляти, Гельмуту здалося, що він 
його  звідкись знає. Щось, поки що невловиме, було 
Гельмуту таким  знайомим… Але що?
 - Мої юні друзі, - почав той жваво та з усмішкою, - я  
попереджений і повністю погодився з сьогоднішньою 
ухвалою – жодних проповідей.  Хоч мені, як пастору,  
це вельми кортить, втім  обіцяю  - буду триматись…  
доки зможу. Отже,  у нас диспут?..  Добре - тоді почи-
найте!   У чому сенс мого життя? Для чого я живу?
 Дівочий  голос вигукнув:
 - Я хочу бути лікарем. Рятувати життя людей - хіба 
це не прекрасна мета? 
 - Добре! Але якщо Ви не знаєте, навіщо людина 
живе, то рятувати життя людині не має ніякого сенсу. 
Зрозумійте мене правильно і не поширюйте про мене 
чуток, ніби я сказав, що не варто рятувати життя лю-
дям. Я маю на увазі, що в кінцевому рахунку це не є 
відповіддю на наше запитання про сенс життя.
 Дядько Віллі  знову питально скинув голову, а по-
тім вказав рукою кудись убік.
 - Слухаю вас…
 - Я походжу з древнього дворянського роду лица-
рів.  Я можу назвати своїх предків до 16-го  покоління. 
Великий родовід!.. Хіба це не сенс життя -  гідно про-
довжувати цей  рід?
 - Дорогий юначе, ви не ображайтесь, але якщо не ві-
даєш,  навіщо жили ті  16  родів, то чи варто додавати до 

На одному багатолюдному спілкуванні християнської 
молоді одна дівчина розказала хвилююче свідчення, 
почавши словами: «Я дуже люблю свою маму, хоча ніко-
ли її не бачила!» Вона повідала про те, що коли її серце 
забилося в утробі неньки, то лікарі підняли тривогу: у 
мами виявили хворобу, і її негайно потрібно було про-
оперувати, а для цього довелося б умертвити дитятко в 
утробі. Мати довго не вагалася і рішуче відкинула про-
позицію жити за рахунок своєї дитини. Під час пологів 
вона дійсно померла, а жива донька через вісімнад-
цять років виголошувала напис на цьому пам’ятнику: 
«Я дуже люблю свою маму, хоча ніколи її не бачила!»
 Хтось підмітив, що добре ім’я набувають все жит-
тя, а для поганого вистачає одного безглуздя. В часи 
атеїстичного засилля в одній школі викладав педагог 
на ім’я Іван Гаврилович. Його особливістю було те, що 
він завжди наголошував дітям, що людина походить 
від мавпи. І останньою перехідною ланкою за його те-
орією була  горила. Ця педагогічна безумність не про-
йшла мимо дитячих душ і виразилась в підсвідомому 
протесті тим, що його почали між собою прозивати 
Іваном Гориловичем. Одного разу це стало йому відо-
мо. В душевному переживанні звернувся вчитель до 
директора, який зміг порадити лише одне — негайно 
перемінити школу.
 Отже, існують два види пам’ятників, і яким буде 
мій особистий, залежить тільки від мене. Що робити, 
щоб увійти в когорту негативних? Нічого! Тобто жити 
так, як жив, спокійно пливучи за течією цього життя. 
А на всякі там докори спокійно відповідати: «Я — як 
усі». І пам’ятник забезпечено — такий собі сіренький, 
з відповідним вмістом цементу і річкової суміші. Ну, і 
хрест, як у всіх нормальних. Були ж на цвинтарі, бачи-
ли? І нічим не гірший, ніж у  Саула або жінки Лота.

них  17-е покоління? Нам і лише нам, причому конче сьо-
годні, потрібно з’ясувати,  для  чого жити тут на цій землі.
 Гельмут сидів у другому ряду  і ковтав кожне слово.  
Він теж хотів  встати й  відповісти, бо мав слушну думку.
 - Будь ласка, скажіть тепер ви…
 - Працювати для кращого майбутнього наших ді-
тей… - вигукнули ззаду.
 - Бачите, як багато поверхневих і необачних відпові-
дей.  У кінці кінців, ми ж не теоретизуємо тут, а говоримо 
про нас з вами  і про найважливіше в житті питання.  У на-
ших газетах часто можна бачити оголошення про смерть, 
над  якими  майже завжди  тулять жахливий віршик:
  «Лиш праця була в твоєму житті,
  Про себе ти зовсім забув,
  віддати себе ближнім своїм -
  то твій  вищий обов’язок був ».
 Вам це знайоме? Я кожен раз здригаюся, коли це 
читаю. Мені думається: «Це ж оголошення про смерть 
коня!» Чи не так? Все життя працює лише кінь. Але 
я не вірю, що людина тільки для того живе на землі, 
щоб працювати, і працювати  не розгинаючи хребта. 
Це було б занадто убого. Тоді найкращим результатом 
для нас було б у 10 років покінчити життя самогуб-
ством, якби тільки у праці полягав сенс нашого життя. 
«Лиш праця була в твоєму житті ...»  Це ж жахіття!!! Ні, 
не в цьому сенс нашого життя.
 Та й давайте облишимо тему дітей, оскільки ви їх 
ще не маєте… А  й до того, доки вони з’являться, ви 
повинні точно знати,  для чого самі  існуєте, бо без 
цього і їхнє життя буде нісенітницею…   Юнь дорога, 
ви не повинні давати такі відповіді, які тільки обходять 
питання, відсувають його назад!  Отже, в чому сенс 
мого життя?  Для чого я живу? 
 - Я існую на світі для того, щоб виконати свій 
обов'язок! – пробасив третьокурсник Пітер.
 - У тому то й річ: у чому ж мій обов’язок? – розвів 
долоні пастор Віллі. -  Я вважаю своїм обов'язком нести 
вам Слово Боже. Матильда Лудендорф своїм обов'язком 
вважає відкидати Бога. У чому ж він? Одного разу служ-
бовець високого рангу сказав мені: «Пане пасторе, зізна-
юсь по секрету: я цілими днями переписую документи, 
але якби вони всі згоріли, то життя  тривало б і далі. Я 
страждаю від того, що я, по суті, здійснюю таку безглузду 
роботу...»  Друзі, у тому-то й річ: у чому мій обов'язок? Хто 
може мені це сказати..?  Ось ми і знову застрягли…
 Після цього молодь стала більше замислюватися 
над  відповідями.  Затяглась мовчанка.  І ось тут, наре-
шті, й Гельмут вирішив  висловити свою думку:
 - Я живу  для свого народу. Це як лист і дерево. 
Лист нічого не значить,  дерево - все.  Я існую для сво-
го народу!! – якнайтвердіше вигукнув Гельмут.
 - Добре! А для чого існує  дерево?  Для чого існує 
народ? 
 І знову в залі  запала пауза! На це  питання Гельмут 
теж не знав відповіді.
 - Розумієте, справжнє питання вкотре залишилось 

А хочеш, щоб твій пам’ятник стояв поруч з 
пам’ятниками Іллі, Мойсея, апостола Петра? Тоді до-
ведеться шукати інший матеріал. І я знаю де. Там ви-
стачить всім. Це місце всесвітньо відомого пам’ятника 
на ім’я Голгофа! Там Син Божий увіковічив любов Отця 
Небесного до людини. І тут не мармурові плити ви-
блискують на сонячному промінні, а пролита кров 
за всіх людей. Матеріалом для цього монумента була 
людська зневага, фарисейська ненависть і римська 
жорстокість. Але в його напис лягли сльози радості 
сліпих, кривих і розслаблених. А скільки прощених,  і 
говорити не треба. Підходить такий матеріал? Багато 
хто скаже, що варто подумати. Що ж, зараз саме час 
серйозно замислитися і на щось зважитися.

Федьків І.

без відповіді.  Але ж, погодьтесь, оскільки ми є й живе-
мо, котрась  істинна відповідь на це питання таки є…
 Насправді, ви забули сказати ще одну недолу-
гу відповідь, котру, зазвичай, вигукують наостанку: 
«Життя немає ніякого сенсу! Ми просто як випадко-
вий камінець, що впав у мертву безодню океану… 
Життя взагалі не має глибокого змісту. Моє народжен-
ня - проста випадковість. Тому найкраще - брати від 
життя все, що можна...»   І це є найбільшою спокусою 
для людини: «Моє життя безглузде. Воно не має нія-
кої мети. Якби мої батьки не одружилися, я не був би 
зачатий і народжений. Я живу тут  випадково. По суті, 
моє життя повністю безглуздя». А знаєте,  у кого життя  
чи обставини важкі, той у такий момент близький до 
самогубства: «Навіщо мені продовжувати своє життя? 
Якщо все є випадковістю і казна-чим, то чи не краще 
покласти всьому кінець?»  Такі судження – знову не 
дають відповіді, а лишень заводять у безвихідь.
 Після цього монологу в аудиторії так і висіла тиша,  
бо переконання, які лишень півгодини тому тримали 
студентів як скелет тіло, кинулися врозтіч,  мов пере-
лякані мишенята. Бажаючих виступити не знайшлось. 
Тепер Гельмуту здавалося, що вони – тут присутні, 
схожі на десяток тих незрозумілих  загадкових «штук», 
про які ніхто не відає,  для чого вони і навіщо є.
 - Люба юнь, я не буду вихвалятися…  - пошепки 
продовжив пастор, -  але я знаю відповідь на це пи-
тання, і вона  нескладна і навіть не закопана у товщі 
філософії. Я вам її повідомлю… сьогодні. – Від пастор-
ського шепоту, здавалось,  мурашки побігли по спині 
Гельмута, й певне не лише у нього.
 Тепер тиша стала такою, що було чути, як риплять че-
ревики у пастора, коли він трішки погойдувався на місці.
 - Я  усвідомив  її  приблизно у вашому віці.
 Він зняв свої окуляри, протер їх серветкою, і Гель-
муту вперше вдалося подивитися в його очі, зазвичай 
приховані під темними лінзами. 
 - Мені тоді було ... стривай-но. Скільки ж мені тоді 
було-то?
 Дядько Віллі в задумі підняв очі вгору і почухав 
потилицю.
 - Та не важливо. Юний ще зовсім був.
 Він,  посміхаючись у весь рот, махнув рукою і ла-
гідно подивився на усіх. Його очі  і ці  приязні зморшки 
в  їх кутах…  ці  очі… випромінювали якусь небувалу  і 
зовсім архаїчну добрість. Таку несучасну співчутливу те-
плоту.  Гельмут згадав  -  точнісінько так дививсь на блуд-
ного сина сумуючий батько  на  старовинній картині  
Рембрандта,  яка  все життя прикрашала  бабусину залу.  
І тут пастор здійняв високо вгору палець  і вигукнув:
 - Тільки автор-творець знає, і знає точно, для  
чого зроблений його виріб!  І що чекає від нього!..
 Тепер  стало зрозуміло, що ми як ті невизначе-
ні вироби – не знаємо Майстра,  тож звідки можемо 
взнати,  для чого створені? 

Миронюк А.

Пам’ятникПам’ятник

ДиспутДиспут
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Якщо у вас виникли питання, або ви бажаєте відвідати богослужіння, 
звертайтесь за адресою:

Видання віруючих Євангельских християн баптистів МСЦ. Видається на пожертвування віруючих.  Розповсюджується безкоштовно.
Контактний телефон: 097-081-58-39 

1. Щастя не там, де корона, багатство та слава. 1. Щастя не там, де корона, багатство та слава. 

   Щастя там, де мир з оточуючими і де вдоволення малим.   Щастя там, де мир з оточуючими і де вдоволення малим.

2. Безперечно, що вся людська мораль залежить від вирішення 2. Безперечно, що вся людська мораль залежить від вирішення 

   питання: «Безсмертна душа чи ні?»   питання: «Безсмертна душа чи ні?»

3. Людина більшу частину свого життя проводить у тому,  3. Людина більшу частину свого життя проводить у тому,  

   щоб викорчовувати з серця все те, що пустило там свої    щоб викорчовувати з серця все те, що пустило там свої 

   паростки ще у роки юності. (Оноре де Бальзак)   паростки ще у роки юності. (Оноре де Бальзак)

4. Щастя – це задоволення без докорів сумління. (Сократ)4. Щастя – це задоволення без докорів сумління. (Сократ)

5. Нікому не вдалося бути щасливим, якщо ним не керувала 5. Нікому не вдалося бути щасливим, якщо ним не керувала 

   віра в Бога. (Б. Паскаль)   віра в Бога. (Б. Паскаль)

6. Як бачимо, в цьому світі щастя мало, і те, що здається 6. Як бачимо, в цьому світі щастя мало, і те, що здається 

   солодким, солодке тільки на початку.     солодким, солодке тільки на початку.  

   (Ю. Баласагуні, східний мудрець)   (Ю. Баласагуні, східний мудрець)

7. Не вважай щасливими тих, хто 7. Не вважай щасливими тих, хто 

   залежить від умов життя.   залежить від умов життя.

8. Не роби своє тіло гробом душі. 8. Не роби своє тіло гробом душі. 

   (Піфагор)   (Піфагор)

Ìóäð³ âèñëîâè

 Коли ми запитували в різних людей: «Як ви вва-
жаєте, в чому полягає сенс життя людини?», біль-
шість відповідали так: «Навіть не знаю, дуже склад-
не питання. Я ніколи над цим не замислювався».
 А решту відповідей, які довелося почути, 
можна умовно розділити на 3 категорії:

ДУМКА БАЙДУЖИХ
- «Я боюсь думати над цим, тому відганяю такі 
   думки від себе»
- «Думаю, для продовження роду»
- «Я живу тільки заради дітей»
- «Щоб бути здоровим»
- «Щоб просто жити»
- «Я думаю, що при наших зарплатах сенсу взагалі 
   ніякого немає. За життєвими турботами  про душу 
   думати ніколи. Хочу їсти ананаси і червону рибу!»
- «Для того, щоб працювати, а не байдикувати»
- «Про душу буду думати в сімдесят років»

ДУМКА МИСЛЯЧИХ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ ЛЮДЕЙ
- «Мабуть, для того, щоб мати сім’ю, виховувати 
   дітей, турбуватися про внуків»

- «Щоб творити добро і бути корисним»
- «Хочу відкрити власний магазин»
- «Щоб досягти гармонії в самому собі і навчитися бути 
   задоволеним»
- «Розвиватися, щоб мати успіхи в своєму ділі 
   і зробити щось для покращення  людства»
- «Для мене сенс – спілкування з природою, коли від-
   почиваєш біля річки. В цьому вся духовність, шкода 
   тільки, що люди гірші за тварин і все забруднюють»
- «Я часто думаю над цим, але відповіді не знаходила. 
   Тоді я запитала у мами, та вона радила не 
   перейматися цим»
- «Не думаю, що головне в житті – це земне. Можливо, 
   людина переходить у вічність, але то не відомо 
   достовірно…»
- «Сенс життя в тому, щоб пізнати, що таке сенс життя»

ДУМКА ХРИСТИЯН
- «Ціль життя людини – набути якостей, які 
   належать Богу»
- «Приготувати себе для вічності через правдиве 
   життя і служіння Богу та ближнім»
- «Щоб мати  вічне  життя  і увійти  в  небо,  тобто  
   повернутися  у  втрачений  ще  на  зорі  людства  рай»

- «Навчитися бути схожим на Ісуса Христа і віддячити 
   Богу своєю любов̀ ю»
- «У спілкуванні з Творцем на землі й, головне, 
   у вічності»
- «Використати життя так, щоб у вічності бути з Богом»
Цікаво, любий читачу, а до якої категорії ти віднесеш 

себе? Адже то не просто відповідь на чергове опи-
тування. Це – твій внутрішній компас, який скеровує 
ввесь твій рух, твої щоденні вчинки, думки, почуття. 
Чи не час перевірити, а раптом він дає хибу?! За яким 
еталоном? – запитаєш ти. Та, ймовірно, відповідь зна-
єш сам: Біблія, Слово Боже, тебе не підведе!

Çàïèòàííÿ ³ â³äïîâ³ä³
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Макс Планк - ЛАУРЕАТ Нобелівської премії з фізики 
професор фізики в Мюнхенському, Кільському і Бер-
лінському університетах.
 "Мене як фізика, тобто людину, яка присвятила все 
життя абсолютно прозорої науці - дослідженню матерії, - 
ніхто не назве фантазером. Я вивчав атом і можу сказати: 
Не існує матерії самої по собі! Вся матерія виникла і існує 
тільки завдяки силі, яка приводить в рух частинки і утри-
мує їх у вигляді найдрібнішої сонячної системи - атома.
 Під час Другої світової війни, в лютому 1945 року, в житті Планка сталася тра-
гедія: його син Ервін був страчений нацистами за участь у невдалому замаху на 
Гітлера. У березні 1945 року Планк писав своєму другові Антону Кіппенбергу:
 "Якщо взагалі є розрада, то її можна знайти у вічності, і я вважаю милістю неба, 
що в мені з дитинства була глибоко вкорінена віра у вічне. Хай захистить і зміцнить 
тебе Бог у всьому, що ще очікує нас, поки не прийде до кінця це безумство, в якому 
всім нам довелося жити ». (. Цит по: Хейлбронні 1986, 195-196).

 У студентські роки молодий американець Джош 
Макдауелл був абсолютно впевнений, що вірити у  
Христа - означає бути не при своєму розумі. На ві-
руючих він дивився зверхньо. Він висміював їх. Він 
сперечався з ними. Саме з метою довести, що хрис-
тияни помиляються, він вирішив самостійно дослі-
джувати документи двотисячолітньої давності ...
 Висновками, до яких він в результаті прий-
шов,  Джош Макдауелл  ділиться в невеликій 
книжці під назвою  «Не просто тесля». Нині про-
фесор Джош Макдауелл - фахівець в галузі історії 
та філософії. Він закінчив два вищих навчальних 
заклади, а також має вчений ступінь кандидата 
богословських наук. Він широко відомий у бага-
тьох країнах як лектор і автор книг з апологетики. 
Джош Макдауелл виступав з лекціями більш ніж 
в п'ятистах університетах п'ятидесяти двох кра-
їн. Число його слухачів  перевищило  три мільйо-
ни. Його перша книга («Evidence That Demands a 
Verdict») розійшлася величезним тиражем.  
  19 грудня 1959 р.  о 8.30 вечора   на другому курсі 
університету я став християнином.
 Одного разу мене запитали:
 - А чому ви в цьому так впевнені?
 - Тому що я при цьому був присутній, - відповів 
я. - Все моє життя змінилося з тієї хвилини.
 Того вечора я молився. Я вимовив слова молит-
ви, щоб знайти шлях до воскреслого, живого Христа, 
який з тих пір змінив моє життя.
 Перш за все, я сказав:
 - Господь Ісус, дякую Тобі за те, що Ти помер на 
хресті заради мене.

 Потім я сказав:
 - Я зізнаюся Тобі в речах, які Тобі будуть непри-
ємні, і прошу Тебе пробачити і очистити мою душу. (У 
Біблії сказано: «Якщо будуть гріхи ваші як кармазин - 
як сніг убілю».) 
 Потім я сказав:
 - У цю хвилину я, як вмію, відкриваю Тобі моє сер-
це і життя, і вірую в Тебе, як у мого Пана і Спасителя. Я 
передаю Тобі своє життя. Я хочу, щоб Ти змінив мене 
повністю. Зроби мене таким, яким Ти мене замислив 
при створенні.
 І остання моя молитва була:
 - Дякую, що Ти увійшов в моє життя через віру!  
Тому  що віра моя виникла не на підставі  неосвіченос-
ті, але на підставі свідчень, історичних фактів і Слова 
Божого.
 Можливо, ви чули від релігійних людей про те, що 
вони пережили щось подібне «удару блискавки». Коли 
я закінчив молитися, нічого особливого зі мною не 
сталося. Абсолютно нічого. Скажу більше: після того, 
як я прийняв це рішення, мені стало ще важче. Я відчув 
себе фізично погано: мене навіть занудило. Мені було 
дуже недобре. Я думав: «Що ти наробив, куди тепер 
тебе занесло?» Було відчуття, що я кинувся стрімголов 
у водоверть  (не сумніваюся, що багато моїх приятелів 
саме так і думали).
 Можу вам сказати тільки одне: минуло півроку, 
потім ще рік, і я побачив, що ніякої водоверті немає. 
А моє життя - дійсно змінилося. Можна сміятися над 
християнством, потішатися і висміювати християн.  
Але воно має силу.  Христос  змінює людське життя.
 Однак  християнство не можна нав'язати людині 

силою.  У вас своє життя, у мене своє.  Я можу тільки 
поділитися з вами тим, що я дізнався сам.  Далі - рішен-
ня за вами.
 Можливо, моя молитва допоможе і вам? Ось вона:
 Господь Ісус! Я потребую Тебе, тому що я грішник. 
Дякую Тобі за те, що Ти помер на хресті заради мене. 
Пошли мені рятівну віру. Прости мене і очисти мою 
душу. Я приймаю Тебе, як мого Спасителя і Господа. Зро-
би мене таким, яким Ти замислив мене при створенні, 
великий Бог: Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

Õðèñòîñ çì³íþº ëþäñüêå æèòòÿ
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