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

“Посієш думку – пожнеш вчинок. Посієш вчинок – пожнеш звичку. Посієш звичку – пожнеш характер. Посієш характер – пожнеш 
долю”. Це древній, дуже відомий вислів. Навіть про авторство ідуть дискусії. Проте нас цікавить інше – цей вислів насправді є законом 
(що посієш – те і пожнеш), який неодмінно працює!  Працює тисячоліттями! І ніхто, і ніяк не може його ні  відмінити, ні обійти. 
Чому? Тому, що Той, Хто його  встановив, пильно слідкує  за  тим, щоб він виконувався. І це  всі  знають. Але в житті зустрічається 
величезна кількість  людей, які  в  своїх  негараздах  шукають «винного», а коли приходить щось  добре, то  це чомусь записується  на  
свій  особистий рахунок. 

Всі  без  винятку  щось  сіють, а  потім  збирають. Хтось  збирає  одразу,  хтось  пізніше, а хтось  вже  наприкінці  свого  життя.  
При  цьому  ніхто  не  відмовляється  збирати  добрий «врожай»,  а  от  поганий «врожай»… Що  робити,  як  уникнути, чи  є  взагалі  
можливість «списати»  такий  прибуток? І  хто  може  допомогти  його  скасувати?

Вихід  є – Той,  Хто  «запустив» цей  закон,  може  і  зупинити!  Але  тут  є  деякі  умови… Ось про все це і буде  йти  розмова в  
цьому  номері.

ДВА БЕРЕГИ

Притаїлась за віконцем ніч,
Сутінки повзуть змією в хату.
Чай давно схолонув на столі,

А думки не дозволяють спати.
 

І куди дівалися літа?
Молодість стрілою пролетіла,

Руки вже не ті, не та хода,
І здається, що лишають сили.

 
Діточок чомусь Господь не дав,
Дід так рано залишив вдовою.
Йдуть не люди в гості, а біда...

Хто у горі душу заспокоїть?
 

Падають в садку уже грушки,
Позбирати їх немає сили.
О, коли б вернулися роки,

Допомоги я б і не просила!
 

Похиливсь, мов хоче сісти, хлів
І риплять, мов плачуть, двері в хату,
І здається, що нема того, хто б вмів

Іншим руку помочі подати.
 

Задрімала. Півень розбудив.
Встала, помолилась — і до праці.
Для старенької робота — пів біди,
Дати курочкам зерна їй вдасться.

 
Але хочеться чиєїсь теплоти,
Доброго, турботливого слова,
Знати, що комусь потрібна ти,

Що й для тебе краплі є любові.
 

Зазирає ранок у вікно.
Хтось прийшов. «О Боже, як це добре!»

«Ластівко, я жду тебе давно!
Знаю, ти усе мені поробиш.

 
Та від нас робота не втече,
Посиди, поговори зі мною.
Вчора заболіло щось плече,

Щось вночі шкреблося за стіною...»
 

Полились струмком новини всі,
На устах з’явилася усмішка,
І відро в натрудженій руці

Непомітно піднялося вище.
 

Впорались. На серці — теплота
В того, хто поміг, і у бабусі.

Відер з грушами рядочок цілий став,
І поношені у хлів гарбузи.

 
Не жалійте, люди, доброти,
Щедро роздавайте її людям!

В світі безліч горя і біди,
Хай хоч трішечки тепліше буде.

 
В світі непідкупний є закон:
Хто що сіє, те і буде жати.

Доки змога є робіть добро —
І зберете урожай багатий.

Н. Берчук

НЕ ЖАЛІЙТЕ ДОБРОТИ!

Небажаний засiв
Урок уже розпочався, коли до класу ввійшла жіночка сучасного вигляду й чемно 
привіталася.                                                                                                             Читайте на ст.3

Не зiбрав те, що посiяв
Було зрозуміло, що прийдеться жати за свої вчинки, а цього так не хотілось! Однак 
сам я змінити нічого не міг.                                                                               Читайте на ст.4

Чи можлива еволюцiя рослин?
Ця проблема не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Багато основних робіт 
ведучих вчених з теорії еволюції повністю...                                        Читайте на ст.7

Вперта корова
Чи можуть корови щось сіяти, а потім жати? «Та ні,— скажете ви,— це якісь жарти 
або казки».                                                                                                               Читайте на ст.8



ДВА БЕРЕГИ2
Закон четвертий

Сіємо таємно — пожнемо явно.
Бог вчить нас не шукати ні подяки, ні визнання в 

людей, коли робимо добро. Нехай це буде як таємний 
посів доброго зерна, за зростанням якого прослідкує 
Бог. Христос учив: «Коли ти чиниш милостиню, 
нехай ліва рука твоя не знає, що робить права, щоб 
милостиня твоя була таємна, а Отець твій, Котрий 
бачить таємне, відплатить тобі явно» (Матвія 6, 
3-4).

Також не завжди інші люди бачать, коли ми сіємо 
щось погане. Велика частина посівів залишається 
ніким не поміченою. Про такий випадок колись 
розповів Христос у притчі: один чоловік посіяв на 
своєму полі пшеницю, а вночі його ворог на тому ж 
полі посіяв кукіль. І про це ніхто не знав, аж поки не 
зійшло збіжжя; показався колос — показався і кукіль. 
Так буває і в житті людей.

До таємних посівів також слід віднести наші думки 
і бажання. Бог знає серця, і тому говорить: «Слухай, 
земле: ось Я приведу на народ цей кару, плід думок їхніх» 
(Єремії 6, 19). Інколи буває так, що якась подія у житті — 
це жнива того, що було посіяно в думках, у серці. Тому 
треба пильнувати навіть за  думками і бажаннями, щоб 
вони були добрими.

Розповідають історію про хлопчика, який за 
певну винагороду взявся допомагати фермерові 
сіяти  гарбузи. Господар дав йому відерце з насінням 
і показав, як треба сіяти — по п’ять насінин у кожну  
ямку.  Хлопчик почав працювати. Пройшло чимало 
часу, а насіння у відерці залишалося ще багато. 
Хлопчик  вирішив збільшити «норму  висіву» — вкидав 
у кожну ямку по десять насінин, а потім ще більше 
—  скільки в долоню поміщалося. Закінчив роботу 
швидко, навіть господар дивувався його спритності. І 
аж  через декілька днів він подумав: «Чекай, це ж скоро 
гарбузи зійдуть, що ж тоді буде?» І так йому хотілося,  
щоб насіння не проросло... А воно проросло, і фермеру  
став  зрозумілим  секрет  хлопчикової  спритності.   
Мусив просити сіяч-невдаха пробачення у господаря, і 
на все життя запам’ятав: таємний посів стає явним.  Дай  
Бог  і  нам  це  розуміти.

Любий друже! Можливо, ти зараз пригадуєш 
якісь моменти з життя, коли ти посіяв щось  
недобре, гріховне, і в тебе виникло питання: а що 
тепер робити? Є тільки один шлях до викорінення  
злих посівів: покаяння.  Покаятися — це значить 
попросити прощення у Бога і в людей, перед якими 
винуватий. Так колись зробив неслухняний блудний 
син, коли повернувся до люблячого батька. Він 
скрушно промовив: «Отче, я згрішив проти неба 
і перед тобою...» (Луки 15, 21), і батько його  
простив. Ще одне свідчення про Боже прощення 
знаходимо в  Біблії у тридцять третьому розділі 
книги Йова. Тут говориться про чоловіка, який 
вів гріховне життя, був попереджений Богом, а 
потім покараний хворобою. Згодом він покаявся, 
і Бог скасував гіркі жнива, про що цей прощений, 
помилуваний чоловік говорить так: «Грішив я...  і  
не  відплачено  мені....» Чому не відплачено? Тому 
що Бог простив!  

Нехай Бог благословить усіх нас сіяти добре 
насіння і пожинати прекрасні плоди.

Аглічев Сергій

ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Ми всі дуже різні за віком, освітою, соціальним 
станом, інтересами і за багатьма іншими ознаками, 
та все ж є одна справа, яку ми робимо всі, і робимо 
щодня, хоча не завжди усвідомлюємо і помічаємо це. 
Всі ми сіємо — вдома, в навчальному закладі, на роботі. 
Сіємо справами, словами і навіть думками. Сіємо від 
ранку до пізнього вечора. А потім жнемо... І щоб радіти, 
пожинаючи в житті добрі плоди, треба знати певні 
закони, які встановлені Богом і точно спрацьовують.

Закон перший
Що ми посіємо, те і пожнемо.
У Біблії записане дуже важливе застереження: 

«Не обманюйтеся, Бог не може бути осміяний. Бо що 
тільки людина посіє, те саме вона і пожне» (Послання 
до Галатів 6, 7).

Багато хто з нас навесні засаджує та засіває земельні 
ділянки певними культурами. При цьому ми сіємо 
насіння саме тих рослин, плоди яких хотіли б зібрати. 
Один мій знайомий захотів виростити дині. Підготував 
ділянку, посіяв насіння і з нетерпінням чекав моменту, 
коли зможе скуштувати соковиту солодку диню. А 
виросли... огірки. Він сам дивувався: «Як же я міг 
помилитися?» Насіння цих культур дуже схоже між 
собою, тому так і трапилося через його неуважність.

У духовному житті теж будемо жати саме те, що 
колись посіяли. Христос учив: «І як хочете, щоб 
поводилися люди з вами, поводьтеся з ними так само 
і ви» (Євангелія від Луки 6, 31). Один чоловік похилого 
віку розповідав про відносини зі своїми дітьми. 
Старших він виховував суворо, і в стосунках з ними 
і зараз є відчуженість. Із середніми через надмірну 
зайнятість спілкувався мало, а тепер і вони мало з 
ним спілкуються, навіть не щороку вітають з днем 
народження. А з молодшими він проводив багато часу, 
і є хороший результат — вони найбільше люблять тата, 
постійно провідують, спілкуються по телефону.

Для нас найважливіші ті жнива, які стосуються 
вічності. Про це Бог говорить так: «Бо хто сіє для своєї 
плоті, той від плоті пожне тління. А хто сіє для духа, 
той від духа пожне життя вічне» (Послання до Галатів 
6, 8). Якщо людина при житті думає тільки про земні 
справи, не має живої спасаючої віри в Ісуса Христа, 
то жнива в її житті будуть невтішними і жахливими. А 
щоб мати вічне життя, тобто бути з Богом у раю, треба 
«посіяти для духа» — читати Євангелію, вірити Богові, 
покаятися і виконувати Божі заповіді.

Закон другий
Сіємо мало — пожнемо багато (закон 

примноження).
Якби не працював цей закон, не було б ніякого 

сенсу щось сіяти чи садити. Ще на світанку людства 
Бог сказав: «Надалі в усі дні землі сівба і жнива... не 
припиняться» (Буття 8, 22). Господь зі Своєї милості 
щедро благословляв працю перших людей. «І посіяв 
Ісаак на землі тій, і одержав у той рік ячменю у сто 
разів: так благословив його Господь» (Буття 26, 12). 
На сьогоднішній день закон примноження також діє, 
завдяки чому ми маємо вдосталь хліба.

У духовному житті цей закон діє і при доброму 
посіві, і при недоброму. Апостол Павло, заохочуючи 
людей до матеріальної допомоги ближнім, говорить, 
що Бог «примножить насіння ваше і зростить плоди 
праведності вашої» (2 Послання до Коринтян 9, 10). 
Сам Бог щедро віддячує тому, хто допомагає бідним.

 Багато років тому в  одній  місцевості  неподалік  
від  моря  жили  дві  сім’ї.  Ті  часи  були непростими,  
тому  що  йшла  війна,  і через  їхній  край  проходили 
біженці.  Батьки  цих  сімейств  по-різному  ставилися  
до  нужденних.  Перший  був  дуже  заощадливий,  він  
старався  за  все  взяти  плату,  і в  результаті  через  
деякий  час  мав  цілу  скриню  грошей.  Думав,  що  
старість  забезпечена.  Але несподівано  для  всіх  була  
проведена  грошова  реформа,  і  його  заощадження  
перетворилися  на нікому  не  потрібні  папірці…  
Одного  морозного  дня  він виніс  скриню на  берег  
моря  і   повикидав  свій  знецінений  скарб,  у  розпачі  
вигукуючи:  «Будьте  ви  прокляті!»  Холодний  вітер,  
ніби  глузуючи  з  нього,  з  пронизливим  свистом  
далеко  порозносив  вміст  скрині.

Батько  другого  сімейства  поводився  інакше.  Він 
був  дуже  співчутливий.  Разом  із  дружиною  вони  
готували  їжу  (риби у морі завжди  було  удосталь)  і  
безкоштовно  годували  нужденних.  Бог  оцінив  його  
безкорисливість і  доброту,  щедро  благословивши  
його  нащадків і духовно,  і матеріально.   Добрий  посів  
однієї  людини  Господь  примножив,  розповсюдивши  
приємні  жнива  на  дітей  і  онуків.

А  якщо  ми  сіємо  зло,  пожнемо  ще  більше  зло.  
Біблія  свідчить:  «Оскільки вони  сіяли  вітер, то  і  
пожнуть  бурю»  (Осії 8, 7).   Нехай  Бог  збереже  нас  
від  цього.

Закон третiй
Сіємо сьогодні — пожнемо через деякий час 

(закон очікування).
Результатів посіву доводиться чекати довго. Бог 

про це говорить так:  «Ось хлібороб чекає дорогоцінного 
плоду землі і терпеливо жде його…» (Послання  Якова 
5,7).

Є цікава притча про одного дослідника. Він хотів 
прослідкувати, як росте рис. Узяв горщик, набрав 
землі і посадив рисове зернятко. А вже наступного 
дня вирішив подивитися, чи є якісь зміни. Відкопав 
зернятко, очистив від ґрунту, пильно обдивився — 
нічого не змінилося… Це він робив щодня, тому 
зернятко так і не проросло. Урок із цієї притчі простий 
— посіяному треба дати час для зростання. Інколи ми 
хочемо миттєвих жнив, якихось швидких, яскравих 
результатів, а Бог закликає до терплячого очікування: «І 
не зневіряймось, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, 
якщо не ослабнемо» (Послання до Галатів 6,9).

Якось в одного чоловіка захворіла мати. Їй було за 
вісімдесят, і у неї стався інсульт. Жила вона за декілька 
сотень кілометрів від сина. Деякий час він, залишивши 
всі справи, старанно доглядав за мамою, а потім замість 
себе послав свого сина. Докладно розповівши про 
особливості догляду за хворою, батько додав: «Синку, 
зверни увагу: як ти будеш доглядати за бабусею, так і 
твої онуки будуть доглядати за тобою». Почувши це, я 
подумав: «Який розумний і далекоглядний чоловік!» 
Сьогодні мало хто з молодих людей думає про 
майбутнє, а насправді готувати для себе добру старість 
треба вже сьогодні добрим ставленням до старших 
людей. Пройдуть роки — і прийдуть жнива. Якими вони 
будуть — залежить від сьогоднішніх наших посівів.

ЗАКОНИ СIВБИ ТА ЖНИВ



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

А могло бути 
iнакше

У народі кажуть: «Кожна хата горем напхата». Буває 
горе, яке приходить само по собі, а є і таке, яке втягують 
у хату своїми власними руками. Ця історія декому може 
видатися банальною і зовсім не цікавою, а от мене 
зачепила за живе, бо ця історія про мою колишню 
сусідку. 

Спочатку все йшло добре. Вона жила у маминій 
чотирикімнатній квартирі; мала чоловіка і прегарну 
донечку. Але через короткий час, після смерті матері, 
чоловік пішов до іншої жінки і, незважаючи на всі 
старання дружини, до неї не повернувся. Скажу 
одразу, що сусідка була досить язикатою, сварливою 
і самовпевненою, хоча себе такою не вважала. 
Незабаром у квартирі вже жив приймак – гарний 
молодик, але ж він нічим не допомагав сім’ї. З часом 
став пити, битися і навіть підіймав руку на її доньку. 
Вся його поведінка свідчила про те, що спільних планів 
у нього з моєю сусідкою не було, хоча вона любила і 
прощала.

Від постійних сімейних негараздів донька мріяла 
про одне – швидше втекти з дому, і в сімнадцять років 
вийшла заміж за лінькуватого юнака та й залишила дім з 
його проблемами. Відносини між сватами були жахливі 
і нічого не покращили в житті.

На додаток до всього, кредити, які не виплачувалися 
довгий час, згодом змусили сусідку продати своє житло 
і перебратися у двокімнатну квартиру. За це два її старші 
брати дуже образились і перестали з нею спілкуватися. 
А через рік повернулась донька з дитиною, після свого 
швидкого розлучення. Не до кінця погашені кредити 
продовжують тягтися довгим хвостом ще й досі. 

Розбите щастя трьох поколінь однієї сім’ї – ось який 
врожай зібрали люди. Але висновок не зроблений. «Я 
ні в чому не винна і прощати нікому не збираюсь», - це 
слова сусідки.

Гордість, власне “я” - ось де схована проблема 
більшості людей. На жаль, багато хто не бачить своїх 
помилок. А якби бачили, то все в житті могло б бути 
зовсім інакше.                                                                                 

Пекур Т.

Небажаний засiв
Чи доводилось вам бути учасником небажаного 

засіву або спостерігати, як він відбувається? Не 
поспішайте відповідати, краще поміркуймо разом.

Напевно, ви помічали, як швидко заростає бур’янами 
земля, що не обробляється? Подвір’я навколо хати 
також покривається шкідливими рослинами, коли 
господар довго не навідується з якоїсь причини. На 
дахах та карнизах будинків вряди-годи з’являється 
зелена парость…

Це – приклади небажаного, випадкового посіву.
Від матеріального світу піднімемося тепер на 

духовну висоту, де спостерігається інша картина. 
Тут немає випадковості. Духовна сівба має цілком 
конкретного автора, який здійснює засів. Це – або 
сама людина, або Дух Святий, або третя особа, яка 
противиться Богу. Про такий вид сівби розповів Сам 
Христос, коли роз’яснював приповістками народу та 
учням сутність Царства Небесного:

24. Іншу притчу подав Він їм, кажучи: Царство 
Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре 
насіння на полі своїм. 25. А коли люди спали, прийшов 
ворог його, і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. 26. 
А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався 
і кукіль. 27. І прийшли господареві раби, та й кажуть 
йому: Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? 
Звідки ж узявся кукіль? 28. А він їм відказав: Чоловік 
супротивник накоїв оце… - читаємо в Євангелії від 
Матвія (розділ 13).

Розповім про небажаний засів, при якому була 
присутньою.

Мій духовний стаж був зовсім невеликий – тільки 
прийняла хрещення й палала бажанням служити Богу. 
На той час отримала омріяну роботу в школі. Дали мені 
5-ті класи. Я мала засівати знання з математики в дитячі 
голівки. З натхненням взялася до праці. Наближався до 
кінця навчальний рік, коли сталася одна подія, яка не 
забувається.

Роздуми лiкаря
Дуже довго думав над тим, про що писати. Надто 

великий і фундаментальний закон: що посієш, те 
пожнеш. Трагедія даного закону полягає в тому, що 
погані вчинки обов’язково дадуть погані сходи і погані 
плоди, а добрий посів не обов’язково дасть гарний 
врожай.  Поясню по-земному: на базарі купуємо насіння 
дороге і хороше, а нема дощу - і виросло що попало; 
поясню по-Божому:  Матв. 7:12 - ми повинні чинити з 
усіма, і з собою теж  (способом свого життя), добре, а 
нагороду отримати можемо - на небесах. Ось в чому 
трагізм - як пояснити людині, що нагорода буде потім, 
коли вона хоче вже зараз, і негайно.

Тому я, як лікар, хочу пояснити це на прикладі 
наркоманії. Спробую коротко дати відповідь: чому вони 
саме так сіють? Чому не бояться так сіяти, впевнено 
знаючи про свій врожай? 

Урок уже розпочався, коли до класу ввійшла 
жіночка сучасного вигляду й чемно привіталася.

- З дозволу дирекції та РАЙВНО ми проводимо цикл 
лекцій про життя та оздоровчу систему Порфирія 
Іванова. Можна ознайомити учнів? - звернулася до 
мене. До того дня я майже нічого не знала про вчення 
Порфирія Іванова, уявляла собі, що це така система 
загартовування, яка, зрештою, для когось може бути й 
корисною. Тому відказала:

- Ну, якщо з дозволу, то можна, тільки коротко, бо в 
нас підготовка до важливої контрольної.

Діти пожвавішали – з’явилась нагода відпочити від 
прикладів та задач!

Гостя почала бадьоро розповідати. Я не дуже 
дослухалась, напружено роздумуючи, як потім 
заспокоїти дітей і в більш стислий термін дати їм 
необхідний матеріал. Раптом щось насторожило в 
розповіді. Так і є! Прихильниця Іванова закликала 
щодня, зі сходом сонечка, виходити надвір і просити у 
«вчителя» мудрості, здоров’я та успіхів. Та це ж різновид 
поклоніння й молитви, тільки не до Бога, а…

- Ви звертаєтесь з такою повагою до свого 
«вчителя», мабуть, пишете це слово з великої літери? – 

ніби спокійно поцікавилась я.
Вона здивовано кивнула головою.
- Але ж у нас є один Вчитель – Ісус Христос. Саме 

до Нього треба звертатись у молитві й просити 
благословення на весь день, і здоров’я, і мудрості.

Учні заворушились і почали перемовлятися, хтось 
пошепки, хтось гучніше. Було зрозуміло, що вони 
підтримують вчительку.

Розгублена шанувальниця Іванова хотіла ще щось 
сказати, та я рішуче нагадала:

- У нас обмаль часу. Потрібно зайнятися підготовкою 
до контрольної з математики. Вибачте, прошу залишити 
кабінет.

Закінчувала урок, давала завдання, а в голові 
крутилася думка: як там учні з 5-г, в якому я класний 
керівник? Тут, в 5-а, вдалося відбити атаку прихильниці 
лжевчення, а що зараз засівають в душі «моїх дітей» 
інші послідовники Іванова? 

На перерві мене знайшли учні з 5-г, обступили з усіх 
боків і почали стривожено, наперебій розповідати:

- Ольго Григорівно! До нас на урок приходили 
якісь учні Іванова. Вони казали, що треба молитися до 
їхнього вчителя і все-все в нього просити.

- Ми їм сказали, що здоров’я й мудрості може дати 
тільки Христос.

- Ми правильно говорили?
- Так, мої любі, ви все вірно відповіли! – поспішила 

я заспокоїти схвильованих дітей, ледве стримуючи 
сльози. Вони витримали! Самі розпізнали хибну науку 
й дали відсіч. Яка радість може бути більшою для 
вчителя, коли бачиш, що твої учні засвоїли урок на 
«відмінно»!

В 5-в, 5-б ситуація була подібною. Вся 5 паралель 
дружно протистояла лжевченню. Устами цих немовлят 
Бог створив Собі хвалу, посоромивши ворога.

Зерна куколю не прийнялися й не дали сходів.
Небажаний засів не вдався.
З любов’ю до читачів Ольга Григорівна,  0972687978

Вперше у своєму житті я зустрівся з наркоманом, 
коли був у 5-му класі. Його звали Володимиром. 
Підлітком я йому просто заздрив. Я знав, що це погано 
і шкідливо, але він був крутий, впевнений, сильний 
і мав багато знайомств – а я був підлітком. Далі, вже 
будучи студентом, зустрівся з іншим контингентом цієї 
людської хвороби: діти багатих батьків - самовпевнені, 
впливові, горді, можуть все собі дозволити. І це все дуже 
привабливе і манить... і манить дуже багато людей. 

І третя моя зустріч з наркоманами відбулася, коли 
я став працювати лікарем: фізична і психологічна 
залежність, абстенентний синдром (ломка), інфекційні 
ускладнення, гнійні рани, ампутовані кінцівки, смерть... 
Смерть фізична і смерть духовна.

 Можна коротко пройтись по одній долі. Вадим жив 
в родині один і мав все, що йому хотілося: комп’ютери 
(17 років тому це була рідкість), велосипеди, мопеди, 
великі гроші на розходи, мав все... Батьки забезпечили 
його з усіх сторін, не сказали йому тільки одного, самого 

головного — навіщо він народився і живе. Вадим 
почав шукати більше задоволень  (а для людини меж 
немає)  і хотів від життя взяти все. Потихенько почав 
вживати легкі наркотики, і це йому дуже сподобалось. 
Далі історія з Вадимом сумна — поїхав у Москву і там 
вмер від передозування.  Завіса знята.  Сатана хитрий, 
а наркотики - це його інструмент, яким він нібито дарує 
весь світ. Людині здається, що вона всім керує, все може 
(ілюзія всевладності). Тому молоді люди не бояться сіяти, 
бо живуть тимчасово в ілюзорному світі. 

Даний посів можна розписувати не на одну сторінку, 
та й він вже розписаний не в одній художній книзі, але 
люди знову і знову так чинять, бо це приємно для них. 
Отже, вони сіють і думають, що все це не про них. 

Влучно про це каже Біблія: «Не скоро звершується 
суд над поганими ділами, і тому не страшиться людське 
серце робити зло» (Екл. 8: 11) . Причина відсутності 
страху - відсутність негайного покарання, бо Бог дає 
можливість покаятись. Панчко А.

Iсторичне попередження
Досить часто серед народу виникає хвилююче запитання: «А що буде далі?» — з розумінням, що діється щось 
«нездорове», проти нормального людського глузду. Здається, люди розуміють, чи може передбачають, що все 
йде до чогось недоброго… Заглянемо в минуле і порівняємо, що сіялося і що пожиналося...

Епоха Сіяння Жнива Господня оцінка
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світського (сини Божі сходилися 
зі світськими дочками);
- люди розпустилися;
- неприродні статеві відносини;

Загибель 
допотопної 
цивілізації 
(потоп на 

землі)

І промовив Господь... «Прийшов кінець кожному тілу 
перед лицем Моїм, бо наповнилась земля насильством від 

них. І ось Я винищу їх із землі. (Бут. 6:13)
І винищив Бог усяку істоту, що на поверхні землі... І 

зостався тільки Ной та те, що з ним у ковчезі. (Бут. 7:23)
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- статеві збочення 
(гомосексуалізм);

Знищення 
Содому й 
Гоморри 
вогнем і 
сіркою

І промовив Господь: «Через те, що крик Содому й Гоморри 
великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж Я та 
побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що 

доходить до Мене... » (Бут. 18:20,21)
І Господь послав на Содом та Гоморру дощ із сірки й огню, 

від Господа з неба. (Бут. 19:24)
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Хр
ис

та - відкидання Ісуса Христа як 
Месії;
“Єрусалиме, Єрусалиме, скільки 
раз Я хотів зібрати... але ви не 
захотіли...”
- байдужість до Божого голосу;

70-і роки – 
зруйнування 

Єрусалиму 
і Храму, 

розпорошення 
євреїв по світу

Він же промовив у відповідь їм (учням): «Поправді кажу 
вам: Не залишиться тут навіть каменя на камені, який не 

зруйнується!»... (Матв. 24:2)
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- утопічні намагання побудувати 
досконале суспільство і світле 
майбутнє без Бога;
- руйнування молитовних 
споруд;
- репресії проти віруючих;
- глузування з Божественних 
святинь;

- зникнення 
радянщини 
без єдиного 

пострілу;
- екологічні 
катастрофи;
- техногенні 
катастрофи;

Безумний говорить у серці своїм: «Нема Бога!» Зіпсулись 
вони і обридливий чинять учинок... Усе повідступало, 

разом стали бридкими вони, нема доброчинця, нема ні 
одного!.. (Пс. 13:1,3)

... направду, – Ти їх на слизькому поставив, на спустошення 
кинув Ти їх! (Пс. 72:18)
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шлюбів;
- розквіт неоязичництва - 
«Людина – це Бог»;
- відкриті демонстрації і 
крокування вулицями людей 
нетрадиційної сексуальної 
орієнтації в Єрусалимі і 
столицях провідних країн світу;

Що будемо 
пожинати

?

А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить 
таке. (Рим. 2:2) А що вони не вважали за потрібне мати 
Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, – 

щоб чинили непристойне. (Рим. 1:28)
Чи думаєш, чоловіче, що ти втечеш від суду Божого?

Та через жорстокість свою й нерозкаяність серця збираєш 
собі гнів на день гніву та об’явлення справедливого суду 

Бога, що «кожному віддасть за його вчинками»... 
(Рим. 2:3,5-6.)

То ж чи є вихід  в наш час? Чи можна зовсім не пожати покарання? В людей – ні, а в Бога – інакше. Кажуть, 
«хто шукає – той знаходить, і хто стукає – тому відчиняють!». Мабуть воно дійсно і так! Знайти вихід 
і знайти Милість - це значно краще, ніж жнива присуду!



ДВА БЕРЕГИ4 ЖИТТЄВI СВIДЧЕННЯ

Народився я та виріс у м. Києві. З дитинства 
пам’ятаю квітучі каштани та зоопарк, веселе життя в 
гуртожитку та дитячий садок. Влітку  батьки відвозили 
до бабусі. Саме там мені вперше довелося почути про 
існування Бога. Пам’ятаю, як кожного вечора бабуся 
запалювала лампадку та щось цікаве розповідала. А 
після цього ми ставали на коліна біля її старенького 
ліжка і вона вчила мене молитися Богу. Батьки на той 
час були невіруючими, і звертатись до Бога мене вчила 
віруюча бабуся.

Дуже гарно пам’ятаю, як ми з батьками переїхали 
на нову квартиру поблизу м. Академмістечко, де нічого 
ще не було, тільки голі стіни. З цим переїздом у мене 
з’явились нові друзі та нове життя, якого я до цього 
не знав. Було все вперше, таке цікаве та захоплююче:  
перший клас, спортивні гуртки, зимові ковзанки, 
лимонні тістечка в шкільній їдальні.

В цей час моя мама увірувала і почала розповідати 
мені, як потрібно правильно будувати своє життя. Вона 
завжди нагадувала мені: "Що посієш, те й пожнеш". Тоді 
цих слів я до кінця ще не розумів, тільки підростаючи, я 
зрозумів, про що говорила мама. Вже тоді багато хто з 
моїх друзів почали вести гріховне, непристойне життя 

- палити, вживати алкогольні напої...
Вперше до мене промовив Господь, коли я 

потрапив після бійки до лікарні. Потім, навесні в 11-
му класі, перед випуском, довелося стояти біля труни 
мого найкращого друга, якого жорстоко вбили. Йому 
було тільки 18. Тоді я згадав слова: "Що посієш, те й 
пожнеш". Невже це чекає і мене? Ні, тільки не мене, 
подумав про себе. Але ж моє життя таке саме, як і 
у моїх друзів, які почали гинути один за одним (за 
короткий час загинуло близько 25 осіб). На жаль, їхнє 
життя закінчилось так рано лише через безглуздя. Від 
цих думок стало страшно, і я намагався не думати про 
це, та нічого не вдавалось. І тоді зрозумів, що сам я 
вже не впораюсь. Мені потрібен Той, який допоможе 
правильно будувати своє життя. Було зрозуміло, що 
прийдеться жати за свої вчинки, а цього так не хотілось! 
Однак сам я змінити нічого не міг.

І тоді прийшло на пам’ять дитинство, бабуся, 
пригадались слова мами, що є Той, Який може дати 
відповіді на всі запитання і повністю змінити моє 
життя. І я свідомо зробив для себе вибір - Ісуса Христа, 
який вирішив мої проблеми, розв’язав усі вузли та 
подарував нове життя. 

Звiльнений раб Рустем
Морозним грудневим ранком 2005 року я швидко 

йшов вулицями мого невеличкого міста. Навколо 
проходили люди, парували проїжджаючі авто, у 
забігайлівках прибирали наслідки бурхливої ночі, 
а в освітлених вікнах хтось готував ранішню каву... 
Все рухалося, як завжди, крім мене. Зараз я йшов 
переповнений страхом, що в будь-який момент можу 
вмерти. Раніше думки про це не затримувалися в 
моїй голові, хоч не раз був у клінічній смерті — від 
передозувань, від падіння з великої висоти, від того, 
що нещадно били... усього навіть і не пригадати.  Але 
тепер у мене були серйозні підстави вважати, що 
більше смерть мене не відпустить. А що буде там, за 
порогом, чітко знав. Своїми думками, бажаннями, 
словами і справами я насіяв стільки лиха, що 
сумніватися в тому, які будуть наслідки, не доводилось. 
Проте був впевнений, що, доки людина жива, вона 
може щось змінити і в земному житті, і, що важливіше, 
свою вічну долю: потрібно тільки щиро, від усього 
серця розкаятися, попросити в Бога прощення за свої 
гріхи,— і тоді все зміниться. Але я боявся, винятково 
боявся, що не встигну, і тому поспішав. На той час мені 
сповнилося сорок один рік.

Народився я на Уралі в місті Уфа. Батько був 
«авторитетом», тому весь час сидів за ґратами, а я з 
мамою, а то й без неї, жив у різних частинах колишнього 
Радянського Союзу: на Кавказі, в Азії, в Україні. Ще в 
дитинстві захопився спортом. Тоді проповідувався 
культ здорового тіла і спортом займалися майже всі. 
Але я був просто фанатом. Місяцями тренувався по 
вісім, а іноді навіть по дванадцять годин. Відповідно, 
були й результати — перемоги, нагороди. У 1984 році 
планувалася поїздка на Олімпіаду в складі збірної 
СРСР. Сильне тіло, повага серед однолітків, певна 
навіть влада серед них, нагороди і слава — це була 
лише передня сторона медалі. А інша сторона: великі 
навантаження в боротьбі за показники і божевільне 
бажання бути першим призвели до того, що став 
використовувати стимулятори, а потім і наркотики.

Оскільки я багато їздив, мав безліч друзів у різних 
куточках СРСР. Усяких друзів. І коли деякі з них 
пропонували дещо заробити шістнадцятилітньому 
хлопцю «різними методами» — не відмовлявся. 
Скільки бід було скоєно ще тоді, у зовсім юному віці! 
Бажання жити, як хочеться, творити все, що заманеться, 
підкріплене грошима і міцною спортивною статурою, 
призводило до нерідких конфліктів з законом, і в 1982 
році на мене завели кримінальну справу — зачинили 
в слідчий ізолятор. Саме там мені відкрились (точніше, 
стали трохи відкриватися) очі на самого себе, на 
спорт, на кар’єру, на мої залежності, на сенс всього 
мого існування. Ну для чого все? Нові і нові злочини, 
наркотичний дурман і розваги — невже це все, що ми 
можемо мати в житті?

Мама «поклопоталася», і мене не засудили, але 
вигнали зовсім зі спорту. А більше я нічого не вмів. 
Тоді почав частіше їздити по друзях, творити ще гірші 
справи і занурюватись у гріховний вир з головою, до 
нудоти, іноді майже до зупинки пульсу. В ті дні, бувало, 
як невеличкий сонячний промінець у темному царстві, 
згадувалось, як в дитинстві мені бабуся читала з 
Євангелії. І я відчував душею, без якихось аргументів і 
пояснень, — там істина. Втім, це були лише проблиски 
свідомості.

У 1984 році, рятуючи від згубного оточення, мама 
добилася, щоб мене забрали в армію. Проте й там 
я займався тим самим — наркотики, бійки... Через 
постійні конфлікти мене переводили з частини в 

частину, і так доки не опинився у «дисбаті». І тут раптом 
у 1985 році (сам не збагну як) я одружився. Причому 
не на кому-небудь, а на прекрасній дівчині, яка, 
знаючи все моє життя і те, що я знову під слідством, 
погодилася вийти за мене заміж. У нас народився син. 
А через рік я демобілізувався. І життя знову побігло 
своєю недоброю течією: я вже систематично вживав 
наркотики, постійно пив, грав у карти.

Так сталося, що ми опинилися у Вірменії. Там я 
пішов працювати на рудники — під землю. Не раз 
хоронив своїх друзів і сам опинявся під завалами, але 
думки, що незабаром також можу бути похований, не 
затримувалися надовго. Щоденний гіркий посів тільки 
збільшувався. Коли у Вірменії почалася серйозна 
війна, ми, покинувши все, переїхали в Славуту 
(Хмельниччина). Тут у нас народилася донечка, а я, не 
дивлячись на це, став приймати наркотики у великих 
дозах і, відповідно, «добувати» гроші на них. Іноді 
безрезультатно лікувався.

Декілька разів ми з дружиною, зовсім змучившись 

від такого життя, брали до рук Біблію, але, нічого не 
розуміючи, відкладали. А в 1995 році вона «випадково» 
(за що слава Богу!) зустрілася з віруючими. Їй дали 
почитати якусь християнську книгу, потім іншу, і ще 
одну... А головне, я ясно помітив, що спілкування 
з християнами почало її змінювати. З’явилась 
життєрадісність, серйозні міркування, стали 
«відпадати» деякі гріхи. Нарешті вона вирішила стати 
християнкою — розкаялась у своїх гріхах, прийняла 
водне хрещення за своєю свідомою вірою і стала 
постійно відвідувати богослужіння разом з дітьми. 
Зміни в її житті мені подобались, християнське 
ставлення до дітей, а особливо до мене — вражали. 
А сам я через стійку залежність, через проблеми з 
психікою і здоров’ям, через зіпсоване оточення дійшов 
до того, що не міг жити, і вмирати не міг. Це був глухий 
кут. Після неодноразових бесід з дружиною я все 
розумів — про душу, про вічність, про смерть, про свою 
відповідальність за провини, про можливість через 
Ісуса Христа звільнитися назавжди від всякої гріховної 
залежності. Я навіть з друзями, «прийнявши дозу», 
приходив на богослужіння, але так і залишався рабом 
гріха, стати християнином постійно щось не давало.

І ось настав момент, коли я зрозумів — мені 
потрібно вмерти. Але я знав, що не готовий до цього! З 
такими переживаннями і прийшов у Дім молитви того 
морозного грудневого ранку. Тоді було вінчання, і до 
покаяння ніхто не закликав: у людей свято. Та я боявся 
не встигнути! Рішення стати християнином і бажання 
примиритися з Богом було настільки великими, що сам 
вийшов наперед і сказав, що хочу покаятися. З колін 
встав прощеним і вільним. Слава Ісусу Христу!

27 серпня 2008 року прийняв водне хрещення за 
своєю свідомою вірою. А через два роки Бог послав 
нам з дружиною ще одну радість — у нас народилася 
ще одна донечка. Мої старші діти вже мають свої 
християнські сім’ї, і я по-особливому радію онукам. А 
коли вони називають мене: «Дідусю!» — я не вірю, що 
дожив до цього, про таке навіть і не мріялось.

Насправді це скорочена оповідь про те, як ще 
одного блудного сина прийняв милосердний Отець. 
Немає можливості описувати все: як я шукав істину 
в буддизмі, в інших релігіях, жив у монастирі, як 
неодноразово прощався з життям та інше. Хочу тільки 
одне сказати — у Бога безвиході не буває. Слава Йому!

Якщо у тебе, шановний читачу, виникли питання — 
телефонуй, спробую допомогти і тобі.

Мій телефон +380962792165, Рустем

Зараз я маю все - вірну дружину, діточок, хороших 
друзів. А саме головне - надійного Друга, який спас 
мою душу і дарував надію на вічне життя. По милості 
Божій я не пожав все те, що сіяв. 

Можливо, хтось так само, як і я, захоплюється 
чимось «новим», не думаючи про те, чим воно може 
раптом закінчитися, або вже багато чого попробував і 
не знає як вирватися, то ось мій телефон:  0683607735.

Овчар Саша

Не зiбрав те, що посiяв
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постійна «клієнтка» Таня розповідала: «Оце як мені вже 
зовсім погано стане на душі, як все з рук падає, тоді 
кажу своїй мамі: збирай взуття – я до дідуся Михайла 
піду». Таня знала, що він відпускав усіх з молитвою, а 
молитву Своїх дітей Бог не залишить без уваги.  

Він так і пішов з життя: схиленим колосом, повним 
стиглого золота добрих справ і молитов. А ми 
залишилися на своїй ниві, щоб продовжувати сівбу. 
Хтось сказав, що тут, на землі, ми отримуємо лише 
аванс, а решту – у вічності. Проте навіть аванс Божий 
дуже прекрасний, за це Йому слава.

Родина Бутмерчуків

КОРОТКI IСТОРIЇ

Пародонтоз
 Сонячного липневого ранку зустрілися дві давні 

подруги - Тетяна і Олена, колишні однокурсниці, що не 
бачилися декілька років. Поцілувалися.

- Маєш гарний вигляд! На 12 балів! Як завжди: 
струнка, вродлива, тільки зачіску змінила!

- Дякую, Олено! Ти теж! Тільки трішечки 
поправилася... Але тобі личить! О людоньки, та ти ж 
вагітна! Як я одразу не помітила? – відповіла Тетяна.

- Третю дитину чекаємо в кінці грудня. А вдома 
Марічка й Роман.

- Ну ти даєш! Слухай, навіщо вам  стільки? Хлопець 
і дівка є, та й  годі!  Тобі ж лише 30 років. А для себе 
пожити? Зараз такі важкі часи, де ж тих грошей набрати? 
А тим дітям стільки треба: візочок і велосипед, іграшки 
й одяг! А памперси скільки коштують! Олено, не заздрю 
я тобі, скажу відверто: третя дитина - це така напруга 
для організму! Вітаміни виводяться - спробуй потім 
їх поповнити. А це і кістки, і волосся, і нігті,  і зуби, до 

речі. Всі дівчата твоїй білосніжній посмішці заздрили.  
А як  пародонтоз почнеться, якщо сама годуватимеш, 
то й взагалі посиплються. Тоді цілий маєток на тих 
стоматологів витратиш.  Ну, лапонько, дивися сама. 
Я  одну доню рощу, і то ледве на неї вистачає коштів і 
нервів, до речі.  Вибач,  біжу на автобус, бо вже малу з 
гуртка треба забирати. Може, над моїми  словами ще 
подумаєш?...

Час покотив по землі. Осінь накривала її золотавим 
листям, зима - крижано-сріблястою ковдрою, весна 
поливала ароматами розквітлих  квітів, а  літо 
всипало волошками й схожими на серпневе сонце 
соняшниками. 

…На зупинці сиділа Тетяна Михайлівна й вдивлялася 
в обличчя  перехожих. Чия ж це знайома постать? Та 
це ж Олена!  Та сама Олена Лисиця, з якою за одним 
столом сиділи, разом курсову писали і промріяли  
стільки  студентських вечорів.

- Тетяно, привіт!  Як справи?  Ти, як завжди, кудись 
біжиш!

Тетяна Михайлівна була така ж струнка й вродлива, 

але очі чомусь потухнули й не мерехтіли вже веселими 
вогниками, як раніше. Біля роту чомусь тримала 
хустинку.  Зраділа зустрічі та прошамкала наполовину 
беззубим ротом: «Кицюню!  Рада  бачити! На жаль, он мій 
тролейбус їде!  На годинку вирвалася. Зуби вставляю. 
За 5 років вже вдруге коронки зняла. Пародонтоз, 
розумієш? А так нічого, життя біжить, на двох роботах 
працюю, ще й за доччиними дітьми дивлюся. Вона в 
мене ділова, як то кажуть, крутиться.  А я й на городі, й  
удома. Ну все, біжу, бо часу немає!» 

       Олена  дивилася їй услід і думала  щось своє...  
А може, про щось згадала? Присіла  на лавці.  Вона 
чекала на свою сім’ю. Домовилися на природу разом 
з’їздити. Батько десь з дітьми скупляється.  А її, щоб 
не турбувати, попросили на зупинці зачекати. Через 
хвилину поруч зупинилася машина. За кермом був 
улюблений чоловік. Вікна були опущені, на задньому 
сидінні сиділи її діти. Всі троє зустріли маму білосніжно-
сяючою посмішкою, такою ж, як і у неї.

Бондаренко Аня

У нашого дідуся, 
Михайла Івановича, 
було дві характерні 
риси: безкорисливість 
і уважність. Потреби 
ближніх не могли 
сховатися від його 
пильного ока. Так 
одного разу він, 
допомагаючи комусь 
в садку збирати 
яблука, упав з дерева і 
пошкодив собі хребет. 

Після травми 
спини, його стало 
гнути до землі. Щороку 
нижче і нижче. Наче 

колос обтяжений стиглим зерном. А високо над його 
ліжком висіла картина з пшеничним полем. То було 
його кредо – сіяти, а жнива прийдуть неодмінно. 
Дідусь часто розповідав, як в дитинстві ціпом молотив 
зерно. Після війни доводилось бути за батька. Куди там 

дитячим розвагам та легковажності? За це Бог, мабуть, 
і нагородив його плідним довголіттям. 

За батька йому судилося, до певної міри, бути й 
для нас – онуків. У складні дев’яності, коли тато наш 
захворів, а мама з шістьма малолітніми дітьми кінці з 
кінцями ледь зводила, тоді й почалися дідусеві жнива: то 
посилка, то гроші, то інша матеріальна і нематеріальна  
допомога. Люди раптом почали згадувати будинки, 
які він помагав будувати, відремонтовані ним дахи, 
стіни, меблі, двері, замки, труби, крани, санвузли… 
Все безкорисливе в минулому поверталося сторицею 
тепер.

Дідусь мудрим був чоловіком, тому знав, що жнива 
не вічні, і знову почав посівну: ремонтував парасольки 
й взуття. Тільки Бог один знає, скільки такого насіння він 
висіяв, бо люди до дня його смерті не переставали йти 
з пакунками взуття «в реанімацію», як висловлювався 
дідусь. З ним і справді взуття не зношувалося. А 
якось було дідуся запросили в дитячий табір - гурток 
чоботаря провести. Тут виявилося, що ця професія ще 
й як у пригоді! 

Лагодив дідусь не лише підошви й підбори. Одна 

Сiяв дiдусь, а жнемо ми!

Бабуся Оля
27 травня 2014 року в селі 

Трубівщина (Яготинський 
р-н, Київщина) ховали 
велику людину. Зібралися 
не лише близькі та рідні, 
а й все село. Грав духовий 
оркестр із Києва, лунали 
добрі промови. З великою 
повагою провели в останню 
дорогу. Цією великою 
людиною була Лаврієнко 
Олена Григорівна. І хоча 
вона не зробила нічого 
грандіозного, але ось що 
розповів про її життя онук 
Ігор.     

Бабуся Оля (так її всі звали) народилася в 1927 
році на Поліссі, біля Білорусії. Вона прожила довге й 
важке життя: пережила війну, розстріл батька, голод, 
виснажливі роботи в ранньому дитинстві. Сімейне 
щастя їй теж не посміхнулося: постійно п'яний чоловік, 
бійки, лайки, зради. Другий шлюб нічого не змінив. 
Нелегке життя тиснуло на неї так, що не хотілося й 
жити. Її мати була християнкою, яка молилася за свою 
дочку багато років. І Бог відповів на її молитви: Оля 
почала відвідувати богослужіння і невдовзі присвятила 
своє життя Богові. З тих пір її життя сповнилося миром 
і радістю, якими вона хотіла поділитися з іншими, 
роблячи добро. Коли в село приїжджали нові мешканці, 
вона не раз першою поспішала познайомитися, беручи 
з собою візок із продуктами. Після цього дружба 
зав'язувалася на багато років і була добрим прикладом 
християнського життя.

 Одного разу бабуся розказувала про Бога якомусь 
чоловікові з села, а у відповідь почула п'яний потік 
лайки та погроз. Поспішаючи додому, вирішила 
зробити йому подарунок: зв'язала для нього теплі 
шкарпетки і зібрала трохи продуктів. Добро перемогло 
зло, і вона стала для нього як рідна мати.

 Взимку бабуся теж не відпочивала: вечорами 
в'язала шкарпетки і плела килимки, які потім роздавала 
односельцям, засвідчуючи їм при цьому про Христа. 

Хто б не заходив у її будинок, електрик чи страхівниця, 
вона кожного годувала, а в морозні базарні дні пекла 
млинці і носила їх продавцям.

  Однією з її особливостей був догляд за лежачими 
хворими: носила їм їсти, мила, перевдягала, втішала 
словом, хоча навіть самі рідні часто не приділяли їм 
належної уваги.

  Все своє життя вона довіряла Богові. Якось сусід 
побачив свої дошки в невеликому потічку біля бабусі 
і вирішив, що це зробив її онук. Гірко стало внучку від 
цієї неправди, а бабуся втішила його словами з Біблії: 
«На Господа поклади дорогу свою, і завжди надійся 
на Нього, і Він зробить, і виведе, як світло, правду 
твою і справедливість твою немов південь. Пс.36:5». 
Пізніше з'ясувалося, що корови, які йшли на пасовище, 
перекинули ці дошки в струмок, і хлопчик тут ні при 
чому. Господар після цього сильно вибачався.

Великим бажанням бабусі було те, щоб у старості 
не стати комусь в тягар. Бог почув ці молитви: її земне 
життя закінчилося на полі, коли вона допомагала 
своїй дочці. У здоровому розумі, з твердою вірою і 
сподіванням на свого Пастиря вона в лічені секунди 
перейшла в Небесні Оселі. На похорон зібралося все 
село, односельці зітхали: «Осиротила ти нас ...»  

Для нас бабуся залишилася в пам'яті як добрий 
приклад твердої віри, яка проявлялася не лише на 
словах, але й на ділі. У її Біблії залишилися такі слова: 
«Дивися з вірою вперед, із надією вгору, з любов'ю 
навколо, а з вдячністю назад». Саме так вона і 
закінчувала своє життя!

Мислик Ігор

Шiсть пам’ятникiв
Селище «П». Кладовище. Серед могильних плит 

звертають на себе увагу шість пам’ятників,  дорогих, 
із каменя. Придивляюся. Прізвище на всіх однакове. 
Що це? Раптова трагедія, що спіткала безвинну 
родину? Пробігаю очима по датах народження… 
Різні. По роках смерті… Не співпадають. У думках 
починаю рахувати, скільки років кожен із них 
прожив: 22, 17, 29, 40, 17, 32… І знову нове питання. 
Чому ж так?

Згодом я дізнався: це родина, мати якої свого часу 
займалася продажем наркотиків. Сім’я загинула. 
Деякі з них – від передозування наркотиків, дехто 
покінчив життя самогубством.

Ільніцький Андрій

Как тяжко мне! Прощения прошу.
Как вы могли уйти, не понимаю?
Не ведала, что гибель принесу,
Моя вина! Простите, умоляю.

Вам за грехи мои пришлось платить,
Из-за меня вы, детки, пострадали.

Хотела я в дому богатом жить,
Ведь в золоте купаются ловари*.

Но как бы обеспечить вас смогла?
И как ещё богатство бы достала?

Нечистому я душу продала –
И торговать наркотиками стала.

На что мне это золото теперь?
О Боже! Что ж вы, детки, натворили?

Нашли вы героин. Ведь знали где!
Друг другу передозу засадили.

Теперь роскошный памятник стоит,
Под мрамором вы вечным сном уснули.

Вас, милые, пришлось похоронить,
Без счастья и без радости живу я.

Гляжу я на железные кресты,
На все ключи я сердце запираю.

Живыми были – а теперь из камня вы,
Как тяжко мне! Простите, умоляю…

*ловари – одна з етнічних груп ромів.
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відносини налагодяться… Тому, коли зустрічались, 
Іванко перший протягував руку і розмовляв с Сашком 
як міг. Згодом Сашко з батьками переїхали в інше село, 
і з тих пір вони довго не бачились.

Пройшло п'ятнадцять років… Іван закінчив школу-
восьмирічку, вивчився на столяра. Мама дуже раділа 
успіхам сина і була особливо щаслива тоді,  коли Іван 
познайомив її з Іриною, дівчиною, яка давно йому 
подобалась. Її зовсім не бентежила глухота Івана, 
бо бачила в ньому добру, мужню та великодушну 
людину. Невдовзі вони одружились. Іван влаштувався 
працювати на завод у сусіднє село.

Одного разу він стояв на платформі і чекав 
електричку, і раптом побачив Сашка. Іван зробив крок 
йому назустріч, але той зневажливо відвернувся… 
Івану було від цього не по собі, але згадуючи слова 
мами, що потрібно прощати, швидко заспокоївся і 
простіше дивився на те, що відбувається.

…Через сім років після весілля Іван уже був батьком 
двох дітей: спочатку  в них з Іриною народився син 
Роман, а через три роки – донечка Анастасія.

Черговий раз Іван стояв на знайомій платформі, 
коли до нього посміхаючись підійшов колишній друг: 
«Доброго ранку Іване, як ти?...». Іван був здивований 
такій привітності, але не встиг йому нічого відповісти, 
тому що прибула електричка і йому необхідно було 
поспішати на роботу. Перед тим як увійти у вагон, він 
лише встиг потиснути Саші руку і сказати: «Дякую, у 
мене все добре, син є, недавно народилась дочка… 
На все добре!» І помахавши Саші рукою, Іван зайшов 
до вагону.

Олександр довго стояв, дивлячись услід 
зникаючому потягу… У нього також нещодавно 
народилася дитина - сліпий хлопчик…»

А.К.

молитовний будинок її більше не пустили.
Пройшло років вісім. Якось подзвонила до нас 

мати Юлі й спитала про життя, про те про се, а в кінці з 
гіркотою додала: 

- Валю! Заберіть мою дитину до вашої церкви. 
Пропадає вона. З училища за прогули вигнали... не 
знаю, що вже й робити.  Мама  відповіла, що тільки 
Бог може  допомогти. Пішли у гості, поспілкувалися, та 
одне тепер було зрозуміло: коли в серці у дівчини було 
місце для Бога, її до Нього не пустили, а тепер місця для 
Нього там вже немає. А силою не візьмеш. 

Життя розвело нас, як кажуть, на різні полюси. 
Я продовжую відвідувати богослужіння християн. 
В серці лад і мир з Богом. Господь подарував мені 
хорошу сім'ю, разом славимо Господа. Чула, що Юля 
ледь-ледь дотягла до випуску. Знайшла чоловіка, років 
на двадцять старшого за себе. Дітей не було. До свого 
тридцять першого дня народження не дожила лише 
місяць… Померла від передозування наркотиків. 
Така сумна доля. Настав час гірких жнив. Залишилася 
її старенька мати сама: ні дитини, ні онука, лише сива 
самотність у вікно заглядає. Бо без Бога ні щастя, ні 
доброї долі не побудувати.

Бондаренко Аня

ПОВЧАЛЬНI ПРИКЛАДИ

Юлi бiльше немає!
Гучно й ніби збентежено пролунав телефонний 

дзвінок. 
- Хто це так пізно? - подумала я і в пошуках телефону 

вибігла з кухні, витираючи мокрі від миття посуду руки. 
Нарешті знайшла. Сіла на диван. На протилежному кінці 
почула голосні схлипування. Я намагалася розібрати 
слова, кожне з яких було важким і болючим: 

- Галочко! Юлі більше немає! Завтра похорон  на 
дванадцяту... Голос здався мені знайомим і незнайомим 
водночас. Зосередитись було важко. Хотілося 
розпитати, що трапилось і як, та у трубці вже гуло на 
пустій і сумній ноті. 

Сиджу. Притулилася до стіни. Чути, як в грудях 
важко стукає серце. Невимовно сумно... Намагаюсь 
усвідомити, що дівчини, яку я знаю майже все життя, 
більше немає... Думки зібрались докупи, і  згадалось 
минуле....

 Наші мами  були співробітницями. Я пам’ятаю 
цю чорнооку гарненьку дівчинку років з чотирьох. 
У фотоальбомі ще й зараз є фотографії, на яких ми 
разом граємося. Коли підросли, пішли навчатися у 
різні школи, бо жили у різних кінцях міста. Та майже 
кожні вихідні проводили разом, та й дні народження 
відзначали теж разом. Одного разу моя мама дізналася 
про зібрання віруючих і почала їх відвідувати. Від 
цього її життя й характер змінилися на краще, і це 
помітили наші знайомі. А я почала  відвідувати заняття 
в недільній школі. З часом  запросила також Юлю. На 
богослужіннях вона слухала дуже уважно, старанно 
вивчала золоті вірші з Біблії, виконувала домашні 
завдання. Та раптом зателефонувала її мати й сказала 
приблизно такі слова: 

- Валю!  Юля більше відвідувати ваші зібрання не 
буде. Хочу, щоб з неї виросла нормальна, порядна 
людина, а не фанатична віруюча!

- Ти вважаєш  мене фанатичною? Знаєш, не виростити 
тобі без Бога нормальної порядної  людини... А з Богом 
все у неї в житті буде добре! - відповіла моя мама. 

Юля плакала й просилася на зібрання, та, на жаль, в 

Портфель
Нещодавно мені розповіли історію про наших 

колишніх сусідів. Їх, серед живих, вже нема. Прожили 
дід з бабою досить довге життя. Спочатку помер дід, 
а баба, ще не один рік очікувала свого останнього 
часу. Своїх дітей Бог їм не подарував, але була у них 
одна прийомна донька. Дівчинка виросла і вийшла 
заміж. Батьки зятя купили землю і почали будувати 
для молодого подружжя дім. Заробітки в ті часи 
були невеликі, тому будували довго, не один рік. 
Коли баба залишилася сама, то все частіше стала 
хворіти і, в решті решт, прийомна донька забрала 
її до себе доглядати. Настав час і бабу поховали, а її 
будинок вирішили продати, щоб якось поправити 
своє матеріальне становище.

Нові господарі (які купили хату), через кілька 
років вирішили зробити капремонт і перекрити 
дах. Майстри, що розбирали старий дах, знайшли 
в глибині горища портфель. Коли його відкрили, то 
були дуже здивовані – він був заповнений грошима 
часів Радянського Союзу. Сума грошей, яку за все 
життя назбирали дід з бабою, була достатньою, щоб 
побудувати  дім в ті часи…

Бондар М.

Роздумуючи над темою для статті: «Не обманюйтеся,  
Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, 
те саме й пожне» Гал. 6:7, я замислилась: все таки, як 
саме і що саме ми сіємо в нашому житті?.. Аналізуючи 
свій життєвий шлях і розпитуючи у друзів, я довго не 
могла знайти яскравий, зрозумілий приклад посіву і 
жнив в нашому людському житті. Нарешті мені в руки 
потрапив ксерокс однієї історії, написаної людиною з 
обмеженим слухом. Ця історія має назву: «Зустріч на 
вокзалі», і моє бажання, щоб ви її також прочитали:

«Іванко та Сашко виросли в селі, де й проживали 
поруч. Років до семи вони часто гралися разом … 
Любили погратися в схованки та інші цікаві ігри, а іноді 
навіть самі вигадували нові ігри, купались у річці… 

В Іванка були проблеми зі здоров’ям і, крім того, він 
у два роки захворів на менінгіт і втратив слух. Батьки 
хлопчика дуже хвилювались через це, тому що Іванко 
був пізньою і єдиною дитиною. Через рік після хвороби 
сина від інсульту помер батько, і виховання хлопчика 
лягло на плечі матері.

Іванко довго не міг навчитися говорити, проте він 
ріс кмітливим хлопчиком. Його довірливі очі, міміка 
обличчя і жести були достатньо красномовними, і тому 
мама майже завжди розуміла, що син хотів сказати. 
У чотири роки Іванко вмів беззвучно промовляти 

нескладні слова та фрази. До семи років мама 
навчила сина читати, промовляючи губами склади. 
Коли хлопчик намагався промовляти слова, у нього 
виходили глухі, окремі звуки.

Глухота і німота Іванка до певної пори не заважала 
хлопчикам спілкуватися, товаришувати, гратися в ігри. 
Сашко в сім років пішов у перший клас, а Іванка не 
взяли, сказавши мамі, що потрібно зачекати один-два 
роки. 

Тепер у Сашка почалося нове життя, з’явились 
нові друзі, і він почав соромитися свого товариша; все 
рідше і рідше кликав Іванка разом гратися.

 Одного разу, коли Сашко йшов з трьома новими 
друзями купатися  на річку, Іванко побачив його здалеку 
і радісно підбіг до нього, по-дружньому протягуючи 
руки, жестикулюючи, намагаючись щось сказати. І тут 
один з трьох хлопчиків, киваючи на Іванка, насмішливо 
сказав Сашку: «Гарний дружок у тебе! І слова сказати не 
може… Дивись, щоб ти скоро і сам таким не став! З ким 
поведешся…»

Сашко подався задки від Іванка і, відштовхуючи 
його руки, якомога байдуже промовив: «Не розумію, 
що він хоче, я його не знаю…»

Інший хлопчик сильно штовхнув Іванка, і той 
від несподіванки впав на землю лицем вниз, а коли 
підійняв голову, всі четверо почали хором над ним 
сміятися: все лице хлопчика було брудним. До того 
ж, він сильно вдарився ногою об камінь і ніяк не міг 
розігнути ногу та піднятися.

Троє хлопчиків, замість того, щоб допомогти Іванку 
встати, бігали навколо нього, щось викрикували та 
кривлялись, а Сашко стояв як вкопаний. У його душі 
була якась жалість до Іванка, та й соромно йому стало, 
і він якомога зневажливим тоном сказав: «Хлопці, 
та залиште ви його, ходімо скоріше, на нас чекають». 
І першим пішов вперед. Хлопчики поспішили за 
Сашком. А Іванку допоміг піднятися один дідусь, який 
проходив поруч…

З Сашком після цієї історії він бачився рідко, але 
мама вчила сина прощати людей, не тримати на них 
зла. Вона сказала Іванку, що мабуть Сашко тоді просто 
злякався, розгубився, не знав, як себе вести перед 
друзями, і що коли вони виростуть, можливо, їхні 

Зустрiч на вокзалi
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Чи можлива 
еволюцiя рослин?

У Біблії говориться, що Бог створив рослинний 
світ на третій день. А це 375 тисяч існуючих видів, не 
враховуючи тих, що вже вимерли. І кожна рослина 
була створена окремо із здатністю репродукувати «за 
родом своїм» (Буття 1,11-13). Тобто протягом багатьох 
років завжди виростає така ж сама рослина, яка була 
посіяна. Проте багато людей сьогодення вважають, що 
рослини є «продуктом» еволюції, що все різноманіття 
рослинного світу еволюціонувало з єдиного далекого 
«предка». Чи так воно насправді? Чи можливо це? 

Якби макроеволюція насправді мала місце в 
історії, які-небудь докази еволюції рослин повинні 
були б існувати серед скам’янілостей. Однак у 
великій кількості викопних залишків рослин не 
виявилося форм, які можна було б із впевненістю 
назвати «перехідними» (а це є ключовим моментом!). 
Замість цього вчені знаходять багато прикладів 
сучасних рослин, які існували і раніше. Нічого не 
змінилося з початку існування землі! Навіть Чарльз 
Дарвін визнавав, що явно раптова поява рослин 
в палеонтологічному літописі була основною 
проблемою його теорії («Походження видів», 
1859). Ця проблема не втрачає своєї актуальності 
і сьогодні. Багато основних робіт ведучих вчених 
з теорії еволюції повністю ігнорують даний аспект 
(наприклад, Рідлі М. Еволюція, 2-ге вид. В-во Blackwell, 
Кембрідж, MA, 1996). 

Висновок щодо доказів еволюції рослин, майже 

сорок років тому зроблений професором Корнером 
(представник кафедри ботаніки Кембріджського 
університету), до цих пір не втрачає своєї 
актуальності: «Можна привести багато доказів на 
користь теорії еволюції, однак я особисто вважаю, 
що для неупередженого дослідника викопні залишки 
рослин свідчать про особливе творіння…»

Отже, ми бачимо, що протягом багатьох років у 
рослинному світі все працює так, як це започаткував 
Сам Творець. Тобто кожна рослина «за родом своїм 
плід приносить», свідкуючи про істинність Біблії. 

Викопнi 
рослини i 
рослини, 

якi iснують 
сьогоднi,— 
нiяких ознак 

еволюцiї
Сосна Волемія була 

відкрита у 1994 році 
недалеко від міста 
Сідней, Австралія. 
Ця сосна — одна з 
багатьох так званих 
«живих викопних» 

рослин, які вважалися вимерлими «мільйони років 
тому». Однак виявилося, що екземпляри, які існують 
на сьогоднішній день, практично не змінилися, не 
дивлячись на «еволюційний період», який вони мали в 
своєму розпорядженні. 

Середня врожайнiсть рослин
Культурні рослини Кількість насінин з однієї 

рослини
Пшениця 400
Картопля 10
Кавун 1350
Кукурудза 1000
Гарбуз 2500
Перець 1600
Соняшник 1500

Бур’яни*
Лобода звичайна 700 тис.
Полинь 2,5 млн.
Кропива жалка 22 тис.
Кульбаба 40 тис.
Подорожник великий 320 тис.
Щириця 1 млн. 70 тис.
Блекота канадська 66 тис.

*Інформацію взято з офіційного сайту «Аграрний сектор України»

 Не обов’язково докладати зусилля, щоб отримати певний врожай. Завжди щось 
виросте. Але постає питання: що саме? Чи це буде те, що ми хочемо? 

Давайте, ще раз,  подивимося на таблицю та спробуємо зробити невеличкий 
аналіз. Дуже швидко кидається у вічі те, що приріст культурних рослин набагато 
менший за приріст бур’янів! І це при тому, що бур’яни ростуть «самі по собі», ніхто не 
піклується про них. А скільки зусиль треба докласти, щоб отримати хоча б середній 
врожай будь-якої культурної рослини! Кожному відомо як це нелегко. Та ще й 
бур’яни заважають! І перед нами вже не одне, а цілих два завдання: виростити щось 
добре та винищити погане.

Хвилиночку! А нічого вам це не нагадує? Хіба ви не хотіли коли-небудь позбутися 
якоїсь поганої звички чи риси свого характеру? Хіба не намагалися «виростити» в 
собі якусь добру рису? О! Як важко буває це зробити!!! Скільки потрібно працювати 
над гарними якостями! І як швидко розмножується все недобре та зле. Але вихід 
завжди є! І його нам пропонує Біблія.

Не рубай сук, на якому сидиш 
«Прогрес – добра річ», - скажете ви. А чи 

завжди він приносить тільки добро? Давайте 
поглянемо на деякі факти з приводу людської 
діяльності. Радянський Союз після війни 
приймає рішення зібрати великі врожаї бавовни 
і для цього починається грандіозне будівництво 
каналів та водосховищ в пустелях і степах 
Середньої Азії. Звичайно, це все робилося під 
гучними гаслами, що «ми пустелю зробимо 
раєм!». Але без Бога. Небагато пройшло часу, і цей «рай» перетворився у величезну 
проблему!    

Аральське море - грандіозна екологічна катастрофа. Припинення стоку річок 
(Амудар'ї і Сирдар'ї) внаслідок надмірного зрошування  у степах Казахстану й 
Узбекистану призвело до катастрофічного висихання озера. Це потягло за собою 
негативні зміни. Проте найбільшою проблемою стали пилові бурі, які почали 
виникати у сухій долині колишнього моря. На сотні кілометрів вони розносять ядучу 
пило-сольову суміш, збагачену міндобривами та отрутохімікатами, які потрапляли 
туди із довколишніх полів. 

Кiнець – справi вiнець
В історії було багато великих людей, які «сіяли» різні 

ідеї і цим пропонували покращити життя суспільства. 
Серед них зустрічається чимало тих, хто всіма своїми 
діями відверталися від Бога та насміхалися з Нього. 
Але чи принесло це їм щастя? Як закінчилося їхнє 

життя? Адже всім відомо, 
що вінчає не початок, 
а кінець. Ось дві дуже 
відомих людини, які багато 
«насіяли» недоброго, так, 
що цей «врожай» люди 
збирають ще й досі. 

Фрідріх Ніцше 
(1844 – 1900, впливовий 
німецький мислитель, 
філософ, психолог і 
класичний філолог) був 
агресивним критиком 
традиційної моралі. Ніцше 

Викопний дуб каштанолистий. Quercus castaneifolia 
(Угорщина). Живий зразок з Персії.

Викопний американський платан. Platanus wyomin-
gensis (США). Таке ж саме дерево росте і зараз в Америці.

Дерево Гінкго, папоротник та амброве дерево з 
моменту своєї першої «несподіваної» появи в літописі 
скам’янілостей так і залишаються до цього дня 
деревом Гінкго, папоротником та амбровим деревом.

Там, де колись хлюпались хвилі 
моря, тепер пустеля. Лише одинокий 
корабель серед палючих пісків нагадує 

про недалеке минуле. 

Море цілковито висохло лише за 20 
років!

розкривав концепцію надлюдини через гостру критику 
християнської релігії, до своєї смерті встиг видати 
першу частину атеїстичної книги «Антихристиянин» 
(«Антихрист»). З червня 1865 року проведена 
психіатрична діагностика Ніцше однозначно 
виявила сифілітичну інфекцію, що руйнувала його 
мозок та спричинила затьмарення розуму. Останнє 
десятиліття життя Ніцше хвороба досягла свого 

піку і спричинила 
шизофренію та параліч.

Вольтер (1694 – 
1778, французький 
письменник і філософ-
деїст) присвятив багато 
своїх творів боротьбі 
проти християнства 
та католицької церкви 
зокрема. В 1722 році 
Вольтер пише поему 
«За і проти». У ній він 
намагається довести, що 
християнська релігія, 

що пропонує любити милосердного Бога, насправді 
малює Його жорстоким тираном, «Якого ми повинні 
ненавидіти». Тим самим Вольтер проголошує рішучий 
розрив з християнськими віруваннями. Він каже: «Я не 
християнин». Але як закінчилося його життя? Вольтер 
помер від раку передміхурової залози. Останні дні 
були насичені страшними муками, полегшити які 
не міг навіть опіум, який приймав Вольтер. Його 
медсестра казала: «За всі гроші Європи не бажала б 
бачити таку смерть. Так помирають тільки невіруючі.» 
Всю ніч він кричав про помилування та призивав 
Бога, над яким насміхався все життя. Ще при житті 
Вольтер казав, що вже через сто років після нього 
християнство зникне. Але що трапилось насправді? 
Десь через 50 років після його смерті Британське та 
Іноземне Біблійне Товариство почало друкувати Біблії 
в його домі на його ж друкарському верстаті. 

Говорять: «Кого Бог хоче покарати, того 
Він позбавляє розуму». Але люди іноді самі себе 
позбавляють розуму, повстаючи проти свого 
Творця.

Рубрику підготувала Гордієнко А.
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Вперта корова
Чи можуть корови 

щось сіяти, а потім жати? 
«Та ні,— скажете ви,— це 
якісь жарти або казки». 
Щоправда,  колись,  
після війни, корів 
запрягали  як коней, і з 
їхньою допомогою сіяли 
і молотили, бо техніки 
було ще дуже мало, а 
коней забрала війна. Я 

ж хочу розповісти про одну корову, яка пожала те, що 
посіяла.

Це сталося ще в моєму далекому дитинстві. Я 
народився  і виріс у селі. Головним моїм обов’язком 
після занять у школі було пасти та доглядати корову.  
А одного разу батько купив ще одну, у якої було добре 
молоко, та «характер» був недобрий.

Як завжди, після школи я погнав пасти. Тільки тепер 
вже не одну, а дві корови. Але не знав, як буде важко 
з цією новою. Вона зовсім не слухалась, а постійно 
намагалася кудись дременути. То їй треба в один бік, то 

в другий: або в кукурудзу дядька Миколи, або в буряки 
тітки Франі, або ще кудись. Я намагався цього не 
допускати:  і підганяв її, і палицею «повчав», але нічого 
не діяло. Якщо я хотів її втримати за мотузку, то вона 
тягла мене, як бульдозер мішка з половою, бо ж я був 
тільки підлітком років дванадцяти-тринадцяти. То була 
ціла мука пасти цю корову. Не раз ковтав я гіркі сльози 
через неї, а молоко з тих пір не люблю.

Скільки часу продовжувалися мої випробування — 
не пам’ятаю, але одного разу це все раптом закінчилось. 
Якось прийшов я зі школи додому  та й бачу, що чогось 
чимало людей зібралось біля нашого городу  і машина 
місцевого ветеринарного лікаря стоїть. «Що ж це там 
таке сталося?» — подумав я і поспішив довідатися. 
Картина, яку побачив, мене дуже вразила: лежить 
«моя» вперта корова на землі, і її ніби хтось дуже 
накачав, а з очей великі сльози капають. Лікар дістав 
величезного шприца й пробив корові живота. Почало 
свистіти повітря, ніби з пробитого колеса, але не було 
помітно, щоб живіт корови ставав меншим. І тоді лікар 
виніс такий вирок: «Корову спасти не можна, і потрібно 
її дорізати на м'ясо».

Що ж сталося? А ось що. Зранку корів припинали 
за городами, а коли я повертався з занять, то гнав їх 
пасти до лісосмуги, де була краща трава. Цього разу, 

Юван i насiння
Хлопчик Юван останні  два дні не виходив з дива. 

Він навіть майже не спав. Не міг спати. Бо усе, що 
творилося навколо, було дуже незвичним — схожим 
на дива — у які  б він ще тільки тиждень тому  зовсім не 
повірив. Він їхав у поїзді, бачив міста і села, автомобілі 
і цікавих тварин, величезні дерева і гігантські будинки 
— все полонило до глибини душі.

Усі свої сім років Юван  ніколи не виїжджав з 
непривітного північного краю — його батьківщини. Він 
- хант. Його народ в більшості не вірить в справжнього 
Ісуса Христа і не знає про Біблію. Але Юванові тато з 
мамою — християни.  Три роки тому вони навернулись 
до Ісуса Христа через проповідника-місіонера, брата 
Сашу. А позавчора дядько Саша взяв його з собою, 
щоб Юван погостював у нього. І коли він до усіх 
своїх неповторних вражень додав  поля і городи, то 
зрозуміло, що не міг не запитати  про  поки ще не зовсім 
зрозумілий йому вислів з Євангелії:  “Бог осміяний не 
буває — бо що посіє людина, те і пожне...” Справа в 
тім, що ні сам Юван, ні його тато, ні навіть  старенький  
мамин дідусь Ка-Чеда не бачили,  як закопують чи 
сіють у землю, а воно потім звідти “вилазить”.  А тут,  на 
великій землі,  коли діти — нові Юванові друзі - завели 
його на баштан, й він побачив неймовірний вал, просто 

приголомшливу кількість смугастих кавунів, його 
захопленню вкотре не  було меж. Діти ж навколо раділи 
поруч з ним, раділи його дивуванню, і , напевне десь в 
душі, своїй спроможності — дивувати недогадливого 
хантейка.  А ввечері, уже вкотре, знову була така сама 
безліч  Юванових питань до дядька Саші.

- Знаєш, Юване, у кожного з тих плодів - своя назва, 
свій  колір, свій смак, запах, і в кожного своє насіння. 
І закопавши його у землю, можна виростити тільки 
той плід. Ти сьогодні куштував кавунчика? А у мисочці 
залишилось його насіння...

- Ага... - махнув головою хантейко, що означало 
одночасно і підтвердження, і те, що йому дуже 
подобається бесіда.

- Так само, синку,   і вчинки наші.  Коли сіємо навколо 
себе зло, неправду,  лихі слова, неприязнь — то 
невдовзі  що ж маємо збирати?   Що, Юване?

Хлопчик смішно почухав лоб, видаючи усім  своїм 
виглядом, що мислить.

- Думаю, що не кабу-уни... чи кавва -ни.
- Точно — розсміявся дядько Сашко, -  не кавуни. 

Посіємо добро — пожнемо добро, творимо лихе 
— лихо й жатимемо. Ну  давайте заспіваємо твою 
улюблену пісню,  помолимось,  й гайда спати.

 Сьогодні Ювану не спалось, він думав, зважував, 
оцінював все, що прийшлось почути. І нарешті 
наважився, наважився на щось... Він нишком піднявсь, 
прислухався, чи в  будинку усі сплять, і спочатку хотів 
у двері, але таки вирішив вискочити у вікно — так буде 
тихіше...

-  Юванчику,  встає-ємо-о... - гукав веселий голос 
дружини дядька Саші, тітки Олени, - щось ти сьогодні 
заспав.  Тут вона звернула увагу, що на столі, де вчора 
було повно всяких смакот, зникли усі жуйки. (Це 
сусідка, бабця Тетяна Федорівна, принесла  два пакети 
жуйок, що недавно прислала з Італії  її дочка).  Пакети 
лежали тут же. А самих різнокольорових кульок — не 
було.

- Юванчику,  сину,  ти що... з’їв усі  ці жуйки? Ну он ті... 
що були в пакетах?

Вигляд хлопчика говорив про те, що щось не зовсім 
просто...

- У тебе щось болить?!  
Олена потяглась до лоба хантейка. Але той покрутив 

в сторони головою: «Ні!»  А очі  видавали, що щось тут 
не так.

- Ти що, з’їв усі ці жуйки? -  вже спокійніше запитала 
хазяйка.

- Ні...
- А де ж вони?
- Там — вказав він у розчинене вікно.
- Де там, сину?
- Я їх... їх   по... посіяв, щоб виросли добрі плоди... 

Вчора дядько Саша так пояснював. 
Олена не стала сміятись, лише повторила:
- Маленький мій, блаженний віруючий — запам’ятай 

назавжди:  “Що тільки посіє людина — те й пожне!”
Миронюк Андрій

поки нікого не було вдома, «моя» невдоволена корова 
вирвала великого припона і залізла в город, де й наїлася 
кукурудзи. Біди могло б і не бути, якби не завелась в 
тому місці рослина-паразит, яку ми називали «жовтою 
паутою» (повитицею), бо вона не мала ні свого коріння, 
ні листочків, а була така, як жовта-жовта волосінь, і 
плелась по рослинах. Ось цього й наїлась корова. Та не 
знала вона, яка буде плата за цей сніданок.

Бондар М.

Знайдiть 10 вiдмiнностей

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


