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

ДВА БЕРЕГИ

Що напишуть на моїй 
могилi?

І тут на старому надмогильному камені, 
де важко розгледіти витерті часом слова, чи-
таю віршовані рядки: 

Прохожий! Ты идешь, но ляжешь, как и я. 
Присядь и отдохни на камне у меня. 

Сорви былиночку и вспомни о судьбе. 
Я дома, ты в гостях, подумай о себе.

За документами — 
мертва!

Під ранок постукала в рідну домівку. По-
чулися швидкі кроки чоловіка — той вийшов 
у сіни, спитався, хто там і замість того, щоб 
відчинити, переляканим голосом почав мо-
литися й хреститись. 

— Прокопе, відкривай, це ж я! 
Чоловік поспішив у кімнату до дітей і 

крізь занавіску у вікні...

Чому «Синiй кит» має 
успiх i що робити?

На початку грудня 2016-го року 
п’ятнадцятирічна мешканка Маріуполя 
Вілена Півень залишила на своїй сторінці в 
соціальній мережі передсмертне послання. 
У той же день дівчина стрибнула з балкона 
тринадцятого поверху. Поліція з’ясувала, 
що за кілька місяців до самогубства Вілена 
вступила в закриту групу смерті.

Бажання жити або... 
квиток у вiчнiсть?

Джеймс Бедфорд виявився першим, 
хто погодився на таку маніпуляцію. Його 
перевели на штучне дихання й помістили в 
сухий лід. Потім ввімкнули апарат штучного 
кровообігу й відкачали всю кров, а замість 
неї ввели охолоджуючу рідину. Після чого 
перервали дихання й тіло помістили в 
сталеву капсулу... 
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Ч уючи про стихійні лиха, епідемії, катастрофи та війни, кожна людина в глибині свого серця мріє, щоб її це оминуло. Бажати – одне, а втілювати мрії у 
практику – інше. І кожен по-різному вирішує ці питання. Хтось їде в далекі від військового конфлікту регіони, інший з метою профілактики хвороби ро-
бить щеплення, хтось, запобігаючи крадіжці, вставляє броньовані вікна й двері. Дехто молиться й сподівається на милість Бога.

Єврейське слово Песах позначає юдейську Пасху. Воно пов'язане зі словом пасах (івр. חספ - минув, пройшов повз), яке нагадує про те, що ангел-губитель проминув 
єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту. Одною з умов, що гарантували безпеку, були помазані кров'ю жертовного агнця одвірки. Справа у тому, що безпека 
людини пов'язана не тільки з її бажанням, але й із конкретною дією.

Великдень або Воскресіння Христове – головна подія церковного календаря, найдавніше й найважливіше християнське свято, що відзначалося ще за часів апосто-
лів. Це центр усієї біблійної історії й фундамент християнського вчення. Апостол Павло вчив: «Наша пасха – Христос, заколений за нас». Воскреснувши в третій день, 
Він через сорок днів вознісся на небо, щоб незабаром з'явитися знову, проте вже не як жертва й лагідний Агнець, але як грізний і праведний суддя.

Однак Бог милостивий і не хоче смерті грішника, але щоб він був врятований од вічної загибелі. Для цього оголосив умову: «віруй в Господа й спасешся ти і твій дім».
Пролита кров Спасителя є гарантією Його любові, милості, а також безпеки віруючого. Під час останнього винищення землі це стане рятівним знаком. Господь 

обіцяє при відплаті беззаконникам обійти наші душі стороною. 
Напередодні радісного свята Воскресіння Христового від щирого серця хочеться побажати всім читачам газети: нехай усі біди обійдуть ваші душі стороною.

Т о був звичайний ранок, 
як і безліч інших. І, зда-
ється, він нічим не ви-

ділявся серед нескінченної низки змін 
дня й ночі. Але на цей раз... Христос во-
скрес!!! Він був розп'ятий. Його поховали. 
І складалося враження, що християнство 
знищено в корені. Але так тільки здава-
лося. Ісус не залишився лежати в кам'я-
ній могилі. Він воскрес!

Сьогодні пасхальним вітанням «Хри-
стос воскрес! Воістину воскрес!» віта-
ються мільйони людей по всій країні. І 
здається, що такий доброзичливий хрис-
тиянський клімат взаємин був завжди 
присутній у нашому народі. Але так було 

не завжди.
Ми ніколи до кінця не оцінимо значи-

мість, глибину й велич свята Пасхи, якщо 
не згадаємо наше далеке минуле: язич-
ницьку історію давніх слов'ян.

Одним із стародавніх документів, що 
розповідає про життя наших предків до 
прийняття християнства, є книга Ахме-
да Ібн-Фадлана. Арабський мандрівник, 
який вирушив на Волгу в 921-922 рр. з 
посольством самого багдадського халі-
фа, зустрів недалеко від столичного міста 

Болгара людей, які прибули в торгових 
справах і звалися русами. Він з подивом 
описував їхні язичницькі звичаї у торгів-
лі, похоронах і повсякденному житті.

«Вони найбрудніші з творінь Алла-
ха,  — вони не очищаються... не омива-
ються від нечистоти й не миють рук 
після їжі, наче ті блукаючі віслюки ... І як 
тільки їхні кораблі прибувають до при-
стані, негайно несуть хліб, м'ясо, ци-
булю, молоко й набіз (спиртний напій, 
горілка — Прим. ред.) до довгої, устром-
леної у землю колоди, на якій вирізьблене 

щось схоже на обличчя людини. А навколо 
нього маленькі зображення. Отже, хтось 
підходить до великого зображення й по-
клоняється, потім каже: «О мій господь, я 
приїхав з далекого краю, і зо мною дівчат 
стільки-то і стільки-то, і соболів стіль-
ки-то, і стільки-то шкур...» Перерахову-
вав усе, що прибуло з ним. «І я прийшов 
до тебе з цим даром». Потім залишає 
приношення перед колодою й продовжує: 
«Отже, я бажаю, щоб ти подарував мені 
купця, що має численні динари й дирхе-
ми, щоб він купував у мене відповідно до 
того, що побажаю, і не перечив ні в чому, 
що говоритиму»...

Чи потрібна мертвим їжа?

Пасха наша – Христос!
  Або коли бiда обходить?

Продовження на стор. 7



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Х ристос — наше життя. Зда-
валось би, звичайні слова, 
але вони вражають висо-

тою стилю, переконують глибиною змі-
сту, хвилюють сердечністю. Що стоїть за 
цим лаконічним висловом?

Може, це звичайна метафора? Коли 
захоплюємося якоюсь справою, щось 
досліджуємо заради задоволення, то 
кажемо: «Це моє життя.» Тобто Христос, 
християнство — це наше захоплення, 
наше хобі? Хто так розуміє ці слова, не 
знає, Хто такий Христос.

Інколи життям називають того, хто 
дав чомусь початок, хто є засновником. 
Біблія розповідає, що Син Божий брав 
безпосередню участь у творенні всесві-
ту. «Бо то Ним створено все на небі і на 
землі, видиме й невидиме… усе через Ньо-
го й для Нього створено!» (Послання до 
колосян 1:16) Наче сіяч, що засіває ниву, 
Христос своїм владним словом розсіяв 
зорі на небосхилі, квіти на луках, пташині 
зграї у просторі. А в людину, створену із 
пороху земного, уклав зернину Божу — 
душу. Воістину, від Нього бере початок 
наше існування, Він — наш Творець! Хри-
стос — наше Життя!

А ще життя є середовищем для існу-
вання живих організмів, без якого вони 

помруть. Для риб це вода, для тварин — 
повітря. Але є речі, без яких можна існу-
вати, однак це не життя. Наприклад, птах 
у клітці живе, а от літати нездатний. Так і 
людина без Бога якось обходиться, а от 
піднестися над тілесними інстинктами, 
відірватися від егоїстичної самозакоха-
ності без Христа не вдасться. Тільки з 
Ним реально розправити крила віри й 
любові. Христос — наше Життя!

Життя — це той, хто врятував життя. У 
світі цінують благородні професії, які по-
кликані рятувати. Тих, хто це робить, ри-
зикуючи власною безпекою, вважають 
героями, їхній подвиг уславлюють. Хри-
стос врятував нас від пекла ціною влас-
ного життя. Він не просто ризикував, а 
знав, що йде на смерть: «...щоб ми через 
Нього жили.» (1-е послання Iвана 4:9) Його 
подвиг достойний звеличення не в гра-
нітних пам’ятниках, а в серцях людських. 
Христос — наше Життя!

Життя — це той, із ким пов’язана 
доля. Кажуть, у давнину існувало кровне 
побратимство, коли двоє мужніх воїнів 
скріплювали дружбу, змішуючи крапли-
ни своєї крові. Цим проголошували вір-
ність і єдність до смерті, нерозривність 
поєднаних доль. У нашому випадку Хри-
стос від нас не вимагав крові, а, навпаки, 
пролив Свою до останньої краплини. І 
проголосив: «...це кров Моя Нового Запо-
віту, що за багатьох проливається на 
відпущення гріхів!» (Євангелія від Матвія 
26:28) Відтоді стосунки людини з Богом 
набули глибшого, змістовнішого харак-
теру. Тепер це взаємини не тільки Творця 
й творіння, Пана та слуги, Вчителя й учня, 
а й нерозривний зв’язок поєднаних гол-
гофською кров’ю друзів. «Ви друзі Мої, 
якщо чините все, що Я вам заповідую.» 
(Євангелія від Iвана 15:14) Кожен, хто зро-

зуміє цей благородний жест Сина Божо-
го, вигукне в захваті: «Христос — наше 
Життя!»

Життя… — це те, чому присвячують 
свій вік. Ми, здається, вже говорили про 
хобі? Насправді, посвячення — це не те 
короткочасне захоплення, яке, забравши 
певну частку часу й сили, не залишило 
виразних слідів на серці, не потривожи-
ло глибоких почуттів душі. Хтось ретель-
но вивчає біографію чергового кумира, 
щоб сліпо наслідувати його вчинки, а в 
душі усвідомлює, що його «бог» до ньо-
го байдужий. На превелике щастя, наш 
Господь абсолютно не байдужий до на-
шого посвячення Йому. Жодна хвилинка 
із життя, відданого Ісусу, не може вважа-
тися втраченою. Христос — наше Життя!

Вадим Яцюк

Христос – наше життя! 
(Послання до колосян 3:4)

І н оді нам необхідно терміно-
во перейти на протилежний 
бік вулиці, але через потік 

транспорту зробити це надзвичайно 
складно. Для того, щоб полегшити це 
завдання, вигадали пішохідний пере-
хід, єдине відносно безпечне місце, 
через яке людина може потрапити на 
протилежний бік дороги. Як правило, 
він позначений відповідною розміткою 
або знаком. Перехід — це також дія, що 
здійснюється пішоходом.

У прочитаному вірші Євангелії йдеть-
ся про перехід з одного боку на інший, 
але мова вже не про вулицю, а долання 
дистанції від смерті в життя. За твер-
дженням Ісуса, цей перехід здійснює вся-
кий, хто слухає й вірить Слову Божому.

Перші питання, які виникають 
після прочитаних слів, такі. Що це 
за диво-перехід? Чому саме від 
смерті в життя? Як людина опи-
нилася на боці смерті? Відповідь 
знаходимо в першій книзі Біблії — 
Буття.
Перехiд вiд життя 

в смерть
Святе Письмо стверджує, що 

спочатку стався перехід у зво-
ротному напрямку  — від життя 
в смерть. Бог створив людину 
вічною, і в перших двох розділах 
книги ми знаходимо Адама та Єву 
на боці життя, у вірі й слухняності 
Творцю. Але вже в третьому дізнає-
мось про те, що хитрий Змій споку-
сив людей, які повірили словам са-
тани й зневірилися в праведності 
Бога. Проявивши непослух, вони 
скоїли перший гріх і перейшли від 
життя в смерть. Незабаром почали 
старіти й вмирати. З гріхопадінням 

прийшла й духовна смерть — роз’єднан-
ня з Творцем. Так люди опинилися на 
боці смерті.

Перехiд вiд смертi в 
життя

Будучи велелюбним і милосердним, 
Бог не відвернувся від грішника, а вирі-
шив врятувати людство. Небесний Бать-
ко послав у світ Сина Свого Єдинородно-
го, Ісуса Христа, Який помер за наші гріхи 
й воскрес із мертвих. Христос дав кожно-
му грішникові можливість повернутися 
до Отця. Через Його жертву Бог прощає 
тому, хто кається й не згадує злочинів і 
гріхів. Вірою в Воскреслого Спасителя 
людина переходить від смерті в життя. 
Господь Ісус Христос сказав: «Я є життя. 

Ніхто не приходить до Отця, як тільки че-
рез Мене.»

Єдине мiсце 
переходу

Через віру словам сатани відбувся пе-
рехід у смерть, а через віру словам Ісуса 
Христа здійснюється перехід у зворот-
ному напрямку — в вічне життя. Іншої 
дороги й можливості немає. Перебігати 
дорогу в потоці швидкісних машин не-
безпечно, шукати інший шлях до життя в 
Царстві Божому — марно.

Звiдти до нас 
не переходять

Перехід потрібно зробити за життя, 
про це попереджає Ісус: «Один чоловік 
був багатий, одягався в порфіру й віссон, 

і щоденно розкішно бенкетував. Був і 
вбогий один, на ім'я йому Лазар, що ле-
жав у воріт його, струпами вкритий, і ба-
жав годуватися крихтинами, що зо столу 
багатого падали; пси ж приходили й рани 
лизали йому. Помер жебрак і віднесли 
його ангели на лоно Авраама. Умер же й 
багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи 
в муках, він підняв очі свої, та й побачив 
здаля Авраама та Лазаря на лоні його і, 
скрикнувши, сказав: «Отче Аврааме, зми-
луйся наді мною, і пошли мені Лазаря, 
щоб умочив кінець пальця свого у воді й 
прохолодив, бо я мучуся в полум'ї цім.» 
Авраам же промовив: «Сину, згадай, що 
ти добре твоє отримав в житті твоєму, а 
Лазар — зле; тепер він тут тішиться, а ти 
мучишся. А крім того всього, поміж нами 

та вами велика безодня поставле-
на, так що ті, що бажають перейти 
звідси до вас, не можуть, також і 
звідти до нас не переходять...»

У цій історії ясно показана не-
можливість будь-якого переходу 
після смерті. Час перебування на 
землі відведено для примирення з 
Богом.

Зелене i червоне 
свiтло свiтлофора

Пішохідні переходи в своїй 
більшості обладнані світлофорами. 
Зелене світло означає можливість 
безпечного пересування, черво-
не — час переходу закінчився. До-
рогоцінні секунди біжать, і потріб-
но встигнути, адже довготерпіння 
й милість Бога не безкінечні. Чи 
встигнеш не залишитися на боці 
смерті, зневіри й непослуху Госпо-
ду?!

Евген Бочаров

Перехiд у зворотному напрямку
«Істинно, істинно кажу вам: хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не 

приходить, але перейшов від смерті в життя.» Іоанна 5,24

***
Не шукайте живого між мертвими:

Там, де смерть, не знайдете життя!
Став Христос за гріхи наші жертвою

І воскрес! Дав усім майбуття!

Не шукайте Живого між мертвими,
Бо ж Ісус – Цар не мертвих – живих!

І нам часу надав Він обмежено,
Щоб до вічності кожен устиг.

Не шукайте живого між мертвими,
Досягніть розуміння хреста

Та знайдіть вхід до Царства Небесного,
Де чекає спільнота свята.

Ярослав Лобань
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Л юбий мій друже Агностику! 
Я давно вже хотів поділи-
тися деякими думками з 

приводу тих речей, які мають загаль-
ний для нас інтерес. Дивуєшся? Так, так, 
між нами є багато спільного, незважаючи на те, що ти 
продовжуєш сумніватися в існуванні Бога, а я, навпаки, 
вірю. Як це може бути, зрозумієш, коли дочитаєш лист 
до кінця.

Ти, мабуть, знаєш моє минуле, але все ж нагадаю. 
До того моменту, коли Ісус обрав мене в число Своїх 
учнів, я вважав, що знаю надто багато. Тут ми з тобою 
схожі... Насправді, мене ніяк не можна було обирати 
Його послідовником, бо був раціоналістом до мозку кі-
сток. Не випадково прізвисько Хома Невіруючий при-
клеїлось назавжди. Але ніхто не розуміє моїх почуттів 
і переживань, людини інтелектуального складу. Втім, з 
тобою вирішив поділитися пережитим про те, як став 
віруючим скептиком.

Вперше я схибив, коли помер Лазар. Ісусу в той час 
було небезпечно знаходитися в Юдеї, але Він все ж ви-
рушив туди. У цих умовах наша честь не дозволила нам 
залишати Вчителя. Утім, саме тоді Христос воскресив 
Лазаря, який уже чотири дні знаходився в могилі. Зви-
чайно, ти це ставиш під сумнів і запитаєш мене, як я 
повірив у воскресіння Лазаря. А ти б не повірив, якби 
сидів з ним за одним столом? Але, погодься, ніхто з нас 
до кінця не знає, що таке життя і що таке смерть. На-
приклад, ти зрубав гілку оливи. Вона жива чи мертва? 
Прищеплена, вона може знову ожити. Втім, я відволік-
ся. На цей раз нас сприйняли як героїв віри — і мені 
мій сумнів зійшов із рук.

Вдруге було гірше. Це сталося на останній вечері, 
коли Він сказав: "А куди Я йду, ви знаєте, і шлях знаєте". 
Я знову став перечити, говорячи, що нам ця дорога не 
відома. Мій раціоналізм і тут завадив проявити еле-

ментарне довір’я тому, чому Він навчав нас раніше.
І, нарешті, я засумнівався в воскресінні. Ми тоді пе-

режили страшний шок у зв'язку з Його ганебною смер-
тю. Цього для мене було досить, щоб розчаруватися в 
реальності існування самої істини. А тут раптом заго-
ворили про Його воскресіння. Звичайно, я не повірив. 
Подумав, що з апостолами трапилася якась галюци-
нація. Адже говорили, що Він пройшов через закриті 
двері. Одним словом, я не в силах був показувати себе 
віруючим, коли не був таким.

Я почував себе кепсько, і восьмого дня відправився 
в умовлене місце, все ще дивуючись загальній легко-
вірності. Там Його і побачив. Ти не можеш собі уяви-
ти, що я тоді пережив. Стояв як укопаний, стежачи за 
кожним Його рухом і словом. Може, ти повів би себе 
на моєму місці інакше, але на цей раз я не соромив-
ся визнати свою повну поразку. Неприємне відчуття, 
але, погодься, без нього не обійдеться жоден чесний 
скептик.

Тоді я подумав: "Тепер мені не бути в числі Його 
учнів, а стати ізгоєм". Однак відбулось те, чого ніяк не 
припускав. Привітавши всіх, Ісус звертається саме до 
мене і каже: "Простягни руку твою і вклади у бік Мій. 
І не будь невіруючий, але віруючий!". Моєму розуму 
було важко йти проти очевидного досвіду, тому я зміг 
вимовити лише одне: "Господь мій і Бог мій!"

Однак історія на тому не закінчилася. На мої сло-
ва Ісус сказав наступне: "Ти повірив, тому що побачив 
Мене; блаженні ті, що не бачили й увірували!". Ці слова 
подіяли на мене більше, ніж воскресіння. Чому? Тому 
що в них містилася великої сили істина, яка принесла 
в моє життя повну ясність у питанні, яке так довго му-

чило. Виявляється, до одного і того ж ви-
знання можна прийти різними шляхами: 
дорогою знань, як цього хотів я, і шля-
хом віри, як це зробили жінки, які пер-
шими прийшли до порожнього гробу.

Мій сумнів Учитель не відкинув, не засудив, а доз-
волив переконатися в Його правоті.

З тих пір я став розуміти, що проблема не тільки в 
слабкості моїх знань, а в недосконалості самого люд-
ського розуму, можливості якого досить обмежені, тим 
паче, коли мова заходить про речі, незбагненні смерт-
ним. Я тоді пізнав, що небезпечним є не сам сумнів, а 
те, що ми робимо з ним.

Тепер моє життя стало належати двом світам. Я 
знайшов спосіб поєднання розуму й віри. І хотів поді-
литися цією новиною з тобою. Тобі теж потрібно спро-
бувати піднятися вище можливостей твого розуму.

У будь-якому випадку бути послідовним скептиком 
у цьому світі неможливо. Ми все одно комусь віримо: 
будь-то Сократу, Платону чи Аристотелю. Усвідомлю-
ючи обмеженість своїх знань, змушені покладатися 
на чужий авторитет. Звичайно, авторитет авторитету 
різниця, але ризик довіри Богу виправданий, оскільки 
цілком відповідає нашим знанням про Нього як про 
Творця всього існуючого. А про це свідчить складність, 
гармонія й краса всього світу, а про Його закони — со-
вість і інтуїція.

Тому вирішив використати сприятливу можливість 
і запропонувати довірити Богу своє життя. Зробивши 
це, ти зможеш переконатися в тому, що тут потрібен 
не один тільки розум, а беззаперечний вольовий акт 
віри.

На цьому закінчую свій лист. До швидкої зустрічі в 
наступному!

Твій друг, Хома — тепер вже віруючий.
Геннадій Гололоб

Лист Хоми Невіруючого

Й дучи міським кладови-
щем, я прочитала чимало 
цікавих написів на над-

гробних плитах, що дало певне уявлення 
про людей, які тут поховані.

Хтось сказав, що життя — це до-
вга черга за смертю. Кладовище — ось 
місце, де знаходяться ті, чия черга уже 
підійшла. Не довершивши розпочатих 
справ, душа покинула земні межі. І зали-
шився холодний надмогильний камінь, 
на якому між двох дат, як символ корот-
кочасності, стоїть маленьке тире… А тек-
сти надмогильних написів, наче останнє 
слово, що відображає сутність їх буття.

Вчитуючись у короткі епітафії під 
вицвілими від часу фотографіями, нама-
гаюся збагнути, яким було ставлення до 
життя цих людей.

Найчастіше люди сприймають смерть 
як втрату та гірку розлуку із близьки-
ми… “Із тобою пішла частина нашого 
життя!”; "Прощай, прекрасный чело-
век. Как вздох, был короток твой век. 
Невыразима боль утраты, ты в на-
шей памяти навек." Нерідко зустрічаю 
накарбовані, омиті рясними сльозами 
скорботи та болю, написи, подібні цьому:

Ще ти не проспівала всіх пісень,
і без пори замовкла, люба пташко.
Упала ніч на ясний, білий день,
без тебе сумно нам і жити дуже 

важко.

Йду далі… На холодному граніті, як 
у дзеркалі, відображаються такі ж хо-
лодні мертві квіти, а трохи вище кілька 
слів: "Наше життя, як ранкова роса, 
непомітно іде від нас." Тому поспішай-
мо встигнути зробити головне… І на 
підтвердження своїх висновків читаю на 
наступній могилі: 

Ты скажешь, эта жизнь — одно 
мгновенье.

Ее цени, в ней черпай вдохновенье.
Как проведешь ее, так и пройдет.
Не забывай: она — твое творенье.
Деякі епітафії, незважаючи на їх про-

стоту, особливо зворушують своєю щи-
рістю, бо звернені до живих: "Щастя 
вам, дорогі люди, і бережи вас Бог", 
"Про волю пісню бережіть, в красі жи-
віть, брати". А на пам’ятнику одного 
військового висічено чи то пораду, чи то 
благання: “Живіть мирно — і все буде 
добре...”

Зустрічаються й напрочуд оригіналь-
ні епітафії:

Любил пса Степу и гитару,
родню, двух жен, двух дочерей.
Свой век прожил я не на "шару",
спросите у моих друзей!
А ось із похмурого граніту усміха-

ється ще зовсім молодий спортсмен, а 
трохи нижче висічений девіз його життя: 
"Якщо ти будеш робити те, що легко, 
ти завжди будеш слабким." Ці слова 
глибоко вразили, бо здалось, що в той 

момент вони адресувалися саме мені. І 
автор ніколи не дізнається про те, як ба-
гато сказав сьогодні мені...

Читаючи наступні поетичні рядки, з 
очей мимоволі покотилися сльози жалю 
та відчаю: "Ты выпустил стрелу, попа-
ла в цель стрела, зато душа твоя до 
цели не дошла…" Чи може бути більшою 
трагедія життя, коли людина покинула 
цей примарний світ, досягнувши якихось 
висот, але так і не встигла зробити голов-
ного: подбати про спасіння своєї вічної 
душі… І тут згадалися слова з Євангелії 
від Марка: “Яка ж користь людині, що 
здобуде ввесь світ, але душу свою зана-
пастить?”

Чимало могильних плит, на яких, зда-
ється, самим болем висічено нестерпне 
благання про помилування та спасіння 
рідної душі, яка покинула царство живих: 
"Ти пішов у вічне плавання. Господи! 
Спаси його душу!" А хтось забажав на 
своїй могилі навіки закарбувати слова 
розбійника, який покаявся на хресті в 
останні хвилини свого життя: "Господи, 
згадай мене, коли прийдеш в Царство 
Твоє!" Від цих слів огортає невимовний 
смуток, бо шукати спасіння варто тоді, 
коли можна щось змінити, коли твоє сер-
це ще б'ється. І як би це не було гірко, але 
після смерті вже надто пізно про щось 
просити. Скінчився відведений для цьо-
го час…

І ось на одній могилі читаю дуже ла-
конічну й водночас надзвичайно трагіч-
ну епітафію: "От і все…". Кінець всьому, 
про що так турбувалася людина, що ці-
нувала та до чого прагнула… Кінець. Не-
вже немає виходу?

І тут на старому надмогильному ка-

мені, де важко розгледіти витерті часом 
слова, читаю віршовані рядки: 

Прохожий! Ты идешь, но ляжешь, 
как и я.

Присядь и отдохни на камне у меня.
Сорви былиночку и вспомни о судь-

бе.
Я дома, ты в гостях, подумай о 

себе.
Не забути б і нам про те, що земне 

життя — то передмова до вічності! Так 
розуміли глибокої віри люди, які наві-
ки закарбували на своїх могилах місця 
із Євангелії: "Я є воскресіння і життя. 
Хто вірує в Мене, хоч і вмре, оживе"; "І 
витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і не 
буде вже смерті, ані смутку, ані плачу, 
ані болю, бо попереднє минуло". Вони 
жили за принципом: "Покладаю на-
дію на Господа мого, Бог — скеля моя 
і життя наше в руках Його." Хто знає, 
можливо, це їх остання проповідь для 
тих, хто ще на шляху до вічності!

Ці вищезгадані епітафії показують 
нам зовсім інше розуміння сутності жит-
тя та смерті. Для них це лише розділен-
ня тлінного тіла з вічною душею, яка йде 
до Того, Хто створив її, у місце, де немає 
смутку.

Та повернуся до живих... Як багато, 
на жаль, зустрічаю тих людей, які живуть 
так, мовби ніколи не помруть, і помира-
ють так, ніби ніколи й не жили. І якщо 
смерть так часто несподівана та неочіку-
вано рання, то чи не варто кожному з нас 
вже зараз замислитися над тим, де опи-
ниться наша вічна душа, коли розлучить-
ся з тілом. І що напишуть на моїй могилі?

Тетяна Гаврилюк

Що напишуть на моїй могилі?
Репортаж з мiського кладовища
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М онотонний стукіт коліс 
наспівував Вірі якусь 
ностальгічну мелодію. 

Спочатку вона розглядала краєвид, 
який пропливав за вікном потяга, але 
це поступово набридло. Пасажири ви-
ходили й заходили. Кожен був зайнятий 
своїми справами. «Хоч би поговорити з 
ким...» — майнула думка. Але балакучих 
не знаходилось, тому Віра дістала газету 
й почала читати. На наступній зупинці, 
наче у відповідь на її бажання, у купе за-
йшла жінка середніх років і мелодійним 
голосом привіталася.

— Добрий день. Моє місце поруч з 
вами.

Незабаром виявилося, що обидві 
пасажирки прямують до одного й того 
ж санаторію Грузії. На роботі отримали 
безкоштовні путівки й, залишивши вдо-
ма чоловіків із дітьми, на цілих три тижні 
поїхали відпочити.

Так за розмовою, роздумами й мрія-
ми швидко минав час. Віра втомилась і не 
помітила, як заснула. Прокинулася зран-
ку й здивовано підвела очі – вчорашньої 
знайомої не було. Там сидів кремезний 
чоловік у окулярах і пив чай.

— Добрий ранок, — промовила 
Віра. — Пробачте, ви не знаєте, де жіноч-
ка, яка тут сиділа?

— Вибачатися немає чого. Вона ще 
вночі вийшла, а я перебрався на вільне 
місце.

Віра огледіла купе й завмерла: під 
столиком не було жодної сумки! Там її 
речі й документи! Від несподіванки не 
могла отямитися. Невже її так безсором-
но обікрали? При ній залишилася лише 
путівка до санаторію, зворотній квиток і 

небагато грошей... Від безсилля розпла-
калась. Та щось змінити вже було немож-
ливо.

— Вам треба їхати куди намітили, — 
порадив сусід бідоласі. — Ви в санаторії 
зареєстровані, там приймуть, а приїдете 
додому — повідомите куди потрібно, до-
кументи зробите. Заспокойтеся. Бувають 
же такі безчесні люди!

Так Віра й зробила. Після закінчення 
відпочинку повернулася в рідне село на 
Житомирщині. Та на таку зустріч з рідни-
ми не очікувала...

Під ранок постукала в рідну домівку. 
Почулися швидкі кроки чоловіка — той 
вийшов у сіни, спитався, хто там і замість 
того, щоб відчинити, переляканим голо-
сом почав молитися й хреститись.

— Прокопе, відкривай, це ж я!
Чоловік поспішив у кімнату до дітей 

і крізь занавіску у вікні, безперестанно 
протираючи очі, дивився, як Віра стука-

ла в двері.
— Що ж таке сталося? — не могла 

зрозуміти жінка й пішла до матері, що 
жила на сусідній вулиці. Але там була 
здивована ще більше, коли підійшла до 
вікна й лагідно покликала її, як раніше:

— Матусенько! Відкрий мені, це я, 
Віра. Прийшла додому, а Прокіп не пу-
скає...

Мати підвелася й, побачивши у вікно 
Віру, знепритомніла... Коли дочка зрозу-
міла, що мамі погано, побігла до сусідки, 
але та, не відчиняючи дверей, почала го-
ворити якусь нісенітницю:

— Вертайся, Вірко, де була! Ми тебе в 
останню путь добре провели! Хай земля 
тобі пухом буде! Невже тебе в Царство 
Небесне не прийняли, що ти на землю 
повернулася...

Жінка сіла на лавочці й розплакалася 
від безсилля й розпачу. У цей час на пашу 
гнав корів старий Мирон. Його чорні 
брови спочатку піднялись доверху, як 
тільки могли, та потім повернулись вниз 
на своє місце. Зібравшись із думками, за-
говорив до неї:

— Вірко! Це ти? Де ж ти взялася? Ми ж 
тебе тижнів зо три як поховали.

— Як поховали? Мене?
— Ну так! Це ти? Жива? Прокопова 

жінка? А чого ревеш?
— Бо до хати ні чоловік не пускає, ані 

мати. Хрестяться, моляться й двері не 
відчиняють.

Мирон розказав, що Прокопові пові-
домили про смерть його жінки під коле-
сами потяга. При ній були речі й докумен-
ти, за якими й упізнали. Віра у відповідь 
розповіла старому, як її обікрала жінка, 
залишивши без речей і документів. На 
той час мобільних телефонів ще не було, 
щоб повідомити рідним...

Тоді Мирон пішов до її близьких пояс-
нити, що приходив зранку не привид, не 
дух з того світу, а рідна, дорога дружина.

Коли це діло почали розслідувати, ви-
явилося, що злодійка, не бажаючи бути 
спійманою, вирішила перелізти під потя-
гом, який у цей час рушив...

Але на цьому історія не закінчуєть-
ся... Прокопу й Вірі довелося докласти 
чимало зусиль, щоб довести всі деталі 
«воскресіння». Були задіяні міліція й ор-
гани влади. По всій області розшукували 
сліди загиблої жінки. І ось нарешті вия-
вилося, що в Чуднівському районі один 
чоловік нещодавно подав запит на роз-
шук своєї зниклої дружини... З великими 
труднощами домоглися посмертного 
розпізнання та перепоховання. Але го-
ловним виявилося те, що зробити мер-
твою людину набагато легше, аніж з по-
хованої — живу...

***
Два тисячоліття тому теж не повірили 

у воскресіння Спасителя, розпустивши 
чутку про викрадення Його тіла, як трид-
цять п’ять років тому не повірили живій 
Вірі, що повернулася додому з санато-
рію...

Аня Бондаренко (З етичних міркувань 
імена й деякі деталі змінено.)

Чому легше повірити? Прочитаному чи тому, свідком чого був? Особли-
во якщо це стосується воскресіння мертвих. Та ось у цій історії, яка сталася 
більше тридцяти років тому на Житомирщині, відбулося точнісінько як у 
сказаному Христом: «Якщо Мойсея й пророків не слухають, то коли хто й із 
мертвих воскресне – не повірять!» (Ев. від Луки 16, 31)

ЗА ДОКУМЕНТАМИ – МЕРТВА!

- П асажири, прохання 
заходити, рушає-
мо! — дикторськи, 

з молдавськими нотами оголосила про-
відниця, допомагаючи підніматися по 
сходинках вагона літній жінці.

Поїзд «Кишинів — Москва» повільно 
рушив, залишаючи місто Котовськ, де 
стояв 20 хвилин.

— Ось ваше п’ятнадцяте місце,— ска-
зала провідниця й занесла в купе валізу.

— Добрий вечір, молоді люди, з вами 
буду подорожувати до Києва. Звуть мене 
Надія Яківна,— тепло привіталася з при-
сутніми нова попутниця.

Один з пасажирів, повернувши голо-
ву від вікна, відрекомендував свого сусі-
да:

— Павло.
Потім, насмішливо тицьнувши себе в 

груди пальцем, продовжив знайомство:
— Його рідний брат. А це Петро, наш 

юний друг,— вказав на молодого чоло-
віка, що сидів навпроти. — Він нам тут, 
аспірантам, проповідує, піклується про 
наші душі, щоб ми в пекло не потрапили.

Жінка присіла, а говіркий попут-
ник, якого (як виявилося пізніше) звали 
Костя, продовжував бесіду:

— Ну що, Петре, освітилося у тебе в 
голові? Свіже повітря, приємна обста-
новка, знайомство з хорошими людьми 
виведуть тебе з середньовіччя. Ці біблій-
ні легенди несумісні з досягненнями на-
уки. Ми вже в космосі, а ви ще в печері. 
Пора б уже виходити на світло... Е-ех, тобі 
б освіту, і ти б... Павле,— звернувся він 
до брата,— у мене з’явилася ідея зобра-
зити таку картину: храм, кілька бабусь, 
і табличка біля дверей: «Архітектурне 
досягнення 15 століття», а поруч палац 
культури й діти на ігровому майданчику.

— Знаєте, Яківно, мій брат худож-
ник,— втрутився Павло,— недавно мав 
виставку свого мистецтва в Тирасполі, а 
Петро наш поруч живе, в передмісті, але 
не відвідує такі місця. Тема була: «Приро-
да в технічному прогресі», дуже вдала. 
Думаю, тобі б корисно було,— звернувся 
до пасажира навпроти і знову повернув-
ся до жінки: — Наприклад, картина: зо-
бражені квіти, на одній сидить метелик, 

а в синьому небі — білий красень ТУ–
154. Або така: селянин в постолах тягне 
упряжку, а за плугом іде босонога дівчи-
на, а на іншій — трактор тягне відразу 
п’ять плугів, залишаючи чорну смугу на 
цілині, а за кермом трактористка. Ось це 
рух вперед, до цивілізації, до розвитку — 
до світлого майбутнього...

— Ти партію не чіпай!!! — раптом про-
лунав крик в сусідньому купе.

Звідти вискочила дівчина й побігла до 
провідника.

— Партія тобі потрібна, щоб квартиру 
отримати, із сто п’ятого ти став дев’ятим, 
мій Толік в Афганістані, а Людка!!!.. — во-
лав інший голос.

Потім почувся звук удару, ще удар, 
розбилось якесь скло.

—Товариші, так не можна! — нама-
гався хтось розняти бійців.

Петро й Павло встали, щоб іти на під-
могу, але прибіг провідник і щось став 
кричати до хуліганів молдавською. Потім 
з’явився міліціонер із сусіднього штаб-
ного вагона:

— Що тут за шум? Документи! — ско-
мандував він.

Пасажир, притримуючи рушником 
струмок крові з носа, витягнув з портфе-
ля документи й подав міліціонерові.

— Лягайте, так зупиниться кров,— 
сказав той постраждалому.

Інший учасник «бою», примруживши 
око, під яким почервоніння перетворю-
валося в синяву, винувато простягнув і 
свій паспорт.

— Куди їдемо?
— У Москву,— хором відповіли по-

страждалі.
— На виставку народного досягнен-

ня,— сказав лежачий з розбитим носом, 
він краще говорив по-російськи.

— Але вас в звіринець краще, так ви 
себе підготували.

— Ну що ви! У нас серйозне вироб-
ництво — цукеркова фабрика в Кишине-
ві — «Букурія».

Інший, виправдовуючись, доповню-
вав:

— Ми, взагалі, друзі, працюємо разом 
давно, на рибалку завжди разом, свята 
теж.

Провідник сказав щось по-молдав-
ськи й розсміявся.

— Так, Чеботар, парторг фабри-
ки,— звернувся міліціонер до лежачого 

і повернувся до його сусіда:— А ви зам 
головного інженера? Будемо складати 
протокол!

— Та... ми вже все, ось... в останню 
путь! — сказав підбитоокий.

Він погано говорив по-російськи.
— Не в останню путь, а останній 

раз...  — поправив його парторг. — Ось 
вам подарунок! — він підвівся, дістав із 
сумки коробку шоколаду й простяг мілі-
ціонеру.

— Мені не треба, дайте провідниці, 
це вона зараз буде прибирати у вашому 
«солідному виробництві»,— промовив 
той і, виходячи з купе, сказав тим, хто зі-
брався в коридорі: — Пасажири, займіть 
свої місця.

Провідниця, підмітаючи з підлоги 
розбите скло, голосно по-молдавському 
лаяла винуватців. А вони по черзі відпо-
відали, як папуги: «Інцелес, інцелес, інце-
лес!»

— Можна я піду в інше місце? Краще 
бути в коридорі, ніж разом з ними,— по-
просила провідницю дівчина, що їхала в 
купе, де зчинилася бійка.

— Так, двадцять восьме вільне, за-
ймайте його.

Петро та Павло повернулися в своє 
купе. Яківна сиділа біля вікна, спершись 
руками на стіл.

— А що означає «інцелес»? Ви ж та-
кож з Молдавії?

— А-а-а, це те, що говорять наші цу-
керкові герої зараз? «Інцелес» — це 
«зрозумів». Яківно, Петро наш теж пови-
нен зрозуміти: ось випили сусіди, й моз-
ки не в той бік обернулися... При чому ж 
тут душа, дух, Євангелія, Христос? Ви ж 
маєте досвід життя, підкажіть, щоб Петру 
теж було «інцелес».

Дзвінким дитячим голосом заспівало 
радіо:

Інцелєс, Інцелєс, Інцелєс...
АБО ОСТАННЯ ПУТЬ



ДВА БЕРЕГИ 5ПОВЧАЛЬНI IСТОРIЇ
Солнечный круг, небо вокруг —

Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке

И подписал в уголке:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я.
Костя зробив звук тихіше. Яківна ж 

відповідати не поспішала. Вона, ніби 
перегортаючи книгу пам’яті, дивилася у 
вікно, де в сутінках мерехтіли вогні яко-
гось селища.

— У мене була дочка Ольга,— повер-
нувшись від вікна, почала жінка,— вона 
теж ось цю пісню співала в дитинстві, по-
тім вчилася в інституті. Ми були друзі, не 
просто мати й дочка, ми розуміли один 
одного з півслова, вона мене дуже добре 
відчувала, я нічого не могла приховати 
від неї. Як говориться, душа в душу жили.

— Е-ех, Надіє Яківно, ми вже майже 
переконали Петра, що душі немає.

— Не перебивай, Павле,— поклав 
руку на коліно Костя,— продовжуйте.

— Але трапилася трагедія: на третьо-
му курсі її збила машина — водій був п’я-
ним, і я її поховала.

Костя вимкнув радіо. Повисла напру-
жена тиша.

— Я пропускаю подробиці, але ска-
жу — не знаходила собі місця. Олена, 
подруга моя, все робила, щоб я не зір-
валася, «не двинулась розумом», як вона 
говорила. Всякі таблетки, уколи, поради.

Похорон привів мене у відчай. Було 
багато квітів, вінків, пів інституту при-
йшло, майже весь викладацький склад, в 
той день відмінили заняття. А в мене на 
серці було безпросвітно важко. «За що? 
Чому? За яким правом?» — ці питання не 
залишали й знесилювали. Підійшов рек-
тор Анатолій Йосипович, взяв мене під 
лікоть і сказав: «У вас була гарна дитина. 
Ви повинні пишатися нею. Ви її добре ви-
ховали. Візьміть себе в руки, що зробиш? 
У всіх такий фініш».

Мені стало холодно, я почала тремті-
ти. Олена відразу в рот мені таблетку, лі-
кар взяла за руку, й стали до швидкої на-
правляти. Я заридала: «Оленко, благаю, я 
хочу бути до кінця». Один з професорів 
переконав їх, що це буде краще, щоб я 
потім не картала себе і нікого не звину-
вачувала.

Хтось із викладачів інституту говорив 
останнє слово. Сказав, що радянська 
медицина досягла успіхів, проводяться 
операції з пересадки серця, але коли він 
сказав, що ми проводжаємо кращу уче-
ницю, я крикнула: «Куди?». Олена потім 
згадувала, що у мене були страшні очі, 
і я впала б на труну, якщо б оточуючі не 
підхопили.

Я вчителька... Вчила дітей... Опинила-
ся в лікарні, мені дали відпустку... Я ніяк 
не могла заспокоїтися. Кожен день втіка-
ла на кладовище, і можна сказати... вже 
майже не жила на землі, не було сенсу, 
мети, все втрачено...

Олена вмовила мене, комуністку, ате-
їстку, піти в храм, свічку за упокій поста-
вити. Зав’язала мені хусточку на голову 
й всю дорогу інструктувала, як там себе 
вести. Коли я запалила свічку й постави-
ла в ряд з іншими, моя була вищою від 

усіх. Я дивилася на неї й думала: «Ось і 
моя Оля була кращою за всіх».

Тут прийшла черниця, почала коро-
тенькі свічки гасити й кидати у відро. В 
цей час підійшла інша й щось стала їй го-
ворити на вухо. Та, що прибирала, нахи-
лила голову, слухаючи, а рукою знімала 
свічки і, відволікшись, загасила мою свіч-
ку й кинула у відро для сміття. Я здригну-
лася, відкривши рот, але нічого не могла 
промовити. Олена схопила мене й потяг-
нула до виходу. Я так розревілася!

Вона посадила мене на лавочку біля 
храму: «Ну що ти побиваєшся? Тобі все 

здається». А в мене перед очима карти-
ни: кладовище, слова ректора: «У всіх 
такий фініш...». Я мучуся, ніби хочу вийти 
з темного тунелю, а він нескінченний, і 
попереду нічого не видно. Всі мої надії 
розтали ранішнім туманом.

Одного разу Олена прибігла до мене: 
«Надю, я принесла тобі книгу, називаєть-
ся ”Євангелія”. Колись я розповідала про 
Ліду, що працювала у нас майстром-за-
крійником, але потім, через те, що пішла 
в секту й перестала брати участь в де-
монстраціях, її перевели в прибираль-
ниці. Так от, у неї також син помер. Йому 
було дванадцять. Рак крові. На похоро-
нах від роботи ми були втрьох. Там вони 
читали з цієї книги, у них це називається 
проповіддю. Ліда, мати, поцілувала хлоп-
чика й сказала: «Спи спокійно, до зустрі-
чі в небесах!» І труну закрили. Може, й 
ти там щось знайдеш про свою Олю? Ця 
сама Ліда передала книгу тобі, і ще вірш 
Лермонтова.»

Я розгорнула листок і стала читати 
вголос:

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть—

Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная

Святая прелесть в них.

С души, как бремя, скатится
Сомненье далеко.

И верится, и плачется,
И так легко, легко.

— Ну ти читай, а я поспішаю: батьків-
ські сьогодні в Стьопи. Там закладки Ліда 
вклала, радила з цього починати.

— Олено... спасибі велике.
Вона повернулася, взяла мої руки в 

свої:
— Надю, голос у тебе не змінився. 

Але все... читай,— і пішла.
Тут раптом у купе відчинилися двері:
— Чай хто буде? — запитала провід-

ниця.
Всі без слів похитали головою на знак 

відмови.
— Інцелес,— промовила вона і пішла 

далі.
А Яківна продовжувала:
— Я спочатку пішла вимила руки, 

тоді взяла книгу, вона була розміром з 
долоню. Одразу стала читати 11 розділ 
Іоанна — про смерть Лазаря, і коли до-
читала, що Христос сказав Марфі: «Я є 
воскресіння і життя», ви знаєте, Костю і 
Павле, можете вірити чи ні, але я вперше 
в житті звернула увагу на слово «воскре-

сіння». Ми часто стикаємося з попере-
дженнями: «Не влізати — уб’є!», «Висока 
напруга», «Не входити — небезпечно 
для життя»; на виробництві проводяться 
інструкції з безпеки, але про воскресіння 
не говорять ніде.

З цим словом я ніби вийшла з тунелю, 
на душі стало світло-світло. Адже приро-
да теж весною воскресає після зими. Як 
це добре! Я подивилася на свою бібліо-
теку: вся стіна заставлена полицями з 
книгами, які ще батько збирав, і, мов бли-
скавка, сяйнула думка: «Життя пройшло, 
а я не знала головного — що є воскресін-
ня і що є життя після смерті».

Задзвонив телефон, але я не стала 
піднімати трубку, знала, що це Олена. 
Знову перечитала всі закладені місця. Як 
мені стало тепло, світло, що є надія, що 
мене хтось розуміє, що в пісні «Хай завж-
ди буде мама, хай завжди буду я» не 
просто дитяча фантазія, а правда! Що 
хоч і є смерть, похорони, кладовища, ос-
тання путь, але потім буде життя! У мене 
текли сльози, я відчувала себе, немов у 
дитинстві на руках у мами, ніби до мене 
повернулася свобода. Всередині стало 
легко-легко. Нарешті знову дзвінок:

— Надю, ти знову плачеш?
— Оленко, почекай, я плачу від радо-

сті.
— Якої радості, Надю? Що я нароби-

ла? Це все книга! Зараз прибіжу, буду но-
чувати в тебе.

— Ой, Господи,— кажу і сама не вірю, 
що це я вперше в житті до Бога зверта-
юся.

— Ось бачиш, Павле, ми ще погано 
знаємо психологію людини, щоб дати 
установку на випадок депресії й вся-
ких розладів і відхилень,— промовив 
Костя,— а релігія в цьому досягла успіху!

— Ні, хлопці, я всякого бачила в жит-
ті. Релігій багато, а Бог — особистість, не 
ідея, як у комуністів, не просто сила. Я 
вважаю, що Петро на правильному шля-
ху, хоча він і не може, як ви, науково об-
ґрунтувати свою позицію. Та це й не по-
трібно. Для серця, душі достатньо віри, 
надії, любові.

Поїзд став збавляти швидкість.
— За десять хвилин — Київ! — оголо-

сила провідниця.
— Інцелес,— промовила Яківна, і всі 

посміхнулися.
Прощаючись, жінка з сяючим облич-

чям закінчила:

— Я знаю, що мені вже потрібно го-
туватися в «останню путь всієї землі», як 
сказано в Біблії, але це початок нового 
життя…

Петро торжествував: «Як Бог все 
влаштував! Не даремно Він сказав, що 
слави Своєї не дасть нікому».

— З Богом! — уже на пероні побажа-
ли один одному Надія Яківна і її молодий 
попутник.

А життя текло своєю течією: хтось 
поїхав на виставку, хтось на партзбори, 
хтось накидав ескізи для майбутніх кар-
тин, хтось робив інженерні розрахунки, 
а Петро поспішав на богослужіння.

В одну з неділь навесні на зібранні 
Петро звернув увагу на чорну жалобну 
косинку. Належала вона родичці знайо-
мих нам Павла й Кості.

— Що за печаль, Надю? — підійшов-
ши, запитав він.

— Костю поховали.
— Як? Коли? Я з ним недавно в Мо-

скву їхав.
— Ой, важко говорити,— витерла 

хустинкою сльозу,— минулого четвер-
га,— і голос її затремтів. — Дивне у ньо-
го було життя, а остання путь жахлива. 
Знайшли в квартирі, повісився. Але пе-
ред тим порізав собі вени і своєю кров’ю 
обмазав стіни, наче щось хотів намалю-
вати. Лікарі дивуються, як він, втративши 
стільки крові, все ж накинув на себе пет-
лю. Неначе хтось змушував це зробити. 
Він, бувало, говорив, що його надихав 
хтось на мистецтво. Я йому давала чита-
ти книгу Рогозіна, але він не обіцяв, що 
прочитає. «Перегляну потім, зараз часу 
немає»,— говорив. Ось так і пішов...

— А як Павло все це переніс?
— Важкий був похорон. Та й з Павлом 

біда. Батько його — дві вищі освіти, інже-
нер-винахідник, але любить разом з ним 
випити. Не знаю, чим це може скінчити-
ся.

Тут підійшла подруга, взяла Надю за 
руку, і, попрощавшись, пішли. «Як до-
бре,— думав Петро,— що я знаю, куди 
йду і яке життя мені обіцяне. І що на цьо-
му шляху є Провідник, Який вказує шлях, 
попереджає й допомагає».

І навіть якщо сьогодні буде його ос-
танній день, останній вечір, остання 
путь,— настане нове життя з вічно жи-
вим Богом.

Петро Басько

С тарість, неміч, хвороби, смерть... Як багато людей бояться закінчення 
земного життя! Але є ті — їх небагато — що йдуть в потойбічний світ 
спокійно, без панічного страху й мук совісті.

Наприклад, моя бабуся Ганна. Сьогодні вже покійна. Ми, внуки, часто відві-
дували її і дідуся. Дуже любили бувати в селі. Бабуся завжди зустрічала нас з по-
смішкою. Була весела, життєрадісна. Працюючи в городі, часто голосно співала 
про Бога.

З боку здавалося, що їй пощастило в житті й біди обходили її домівку сторо-
ною. Але це не так. Вона пережила смерть дитини й безліч труднощів, страждала 
від багатьох хвороб. Нерідко пускалася носом кров через високий тиск.

Секретом її життєрадісності була надія на Бога, Якого полюбила ще в юності. 
Бабуся Ганна вірила, що Господь бажає їй тільки кращого і все, що трапляється, 
оберне на добро. І так воно й бувало!

За рік до смерті ми взяли її і дідуся до себе, тому що вона серйозно захворіла. 
Я ніколи не чула скарги або нарікання на нелегку долю. З великим терпінням 
старенька зносила біль і не любила говорити про свої хвороби. Зате охоче роз-
мовляла про Бога, розповідала про Його милості до неї.

Коли настав останній день її життя, я запропонувала зробити знеболюючий 
укол, щоб полегшити страждання. Але бабуся відмовилася. Піднявши руку вгору, 
дала зрозуміти, що в небі їй буде набагато краще. Потім посміхнулась, прощаю-
чись, помахала рукою і тихо пішла до свого Спасителя у кращий світ.

Тетяна Машницька

Секрет моєї бабусі



ДВА БЕРЕГИ6 АКТУАЛЬНО

Ц е запитання рано чи пізно 
постає перед кожною лю-
диною. Який у ньому сенс? 

Для чого нам дане? Ми провели невели-
ке опитування серед людей найрізно-
манітніших професій, віку та життєвого 
досвіду. Виявилось, що в кожного своє 
особисте уявлення. Отже, що ж таке жит-
тя?

"Життя — це форма існування живої 
матерії, а також сукупність всіх хімічних 
та фізичних процесів, які протікають у 
клітині. Воно дається лише один раз. У 
цьому найвища його цінність і водночас 
найбільша трагедія. Життя вчить, що по-
трібно цінувати кожну мить, бо вона не-
повторна." Юлія, біолог.

"Життя, як і музика, — це сукупність 
емоцій. Воно ніколи не буває сірим. У 
ньому є як чорні, так і білі тони. І так само, 
як музику, ми можемо його слухати, від-
чувати, а також творити." Василь, музи-
кант.

"Життя — проміжок фізичного існу-
вання людини, сповнений емоційним 
забарвленням, від її народження й до 
смерті. Хоча це твердження буде спра-
ведливим тільки якщо не розглядати ва-
ріант існування душі до і після смерті, але 
не будемо так заглиблюватись. Життям 
можна назвати аналогічний період пе-
ребування на цій землі будь-якої живої 
істоти." Олеся, психолог.

"Якщо просто, то це відрізок часу від 
народження до смерті. А от що робити на 

цьому відрізку часу — вже інше питан-
ня." Ростислав, фізик.

"Життя — то не тільки біологічний 
вік та фізіологічний стан, а перетин люд-
ських, доль якщо хочете, подій. Немож-
ливо відчувати себе живим, не скушту-
вавши його смак, запах, дотик та світло, 
що мотивує та надихає, змушує цінувати 
все довкола. Воно різне й прекрасне. 
Нема нічого більш хвилюючого, що може 
водночас збудити в людині весь спектр 
емоцій. Жити варто хоча б для того, щоб 
милуватися його багатогранністю." Оль-
га, філолог.

А що ж говорить про це Біблія? 
Чим є життя з точки зору 

Священного Писання?
• Творцем життя є Бог: "І створив 

Господь Бог людину з пороху земного. І 
дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала 
людина живою душею." (Буття 2:7)

• Земне життя є тимчасовим: "...
ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, 
яке ваше життя? Бо це пара, що на хвиль-
ку з'являється, а потім зникає!.." (Якова 
4:14)

• Кожна людина є грішною і за 
своє життя безліч разів порушує Божі 
заповіді – вчинками, словами, почут-
тями та думками: "...бо всі згрішили, і 
позбавлені Божої слави..." (Послання до 
римлян 3:23).

• Фізична смерть — це не кі-
нець, адже існує вічне життя після 
смерті: "І як людям призначено вмерти 

один раз, потім же суд…"(Послання до 
євреїв 9:27)

• Бог — святий найсправедли-
віший суддя, Він не може миритись з 
гріхом та мусить покарати його: "Бо 
заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне 
життя в Христі Ісусі, Господі нашім!" (По-
слання до римлян 6:23)

• Але водночас Бог є надзви-
чайно люблячим та милосердним. 
Тому Він вирішив цю проблему в Ісусі 
Христі: "Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не згинув, але мав жит-
тя вічне." (Євангелія від св. Івана 3:16)

• Бог пропонує нам вічне життя 

як безплатний дар, щоб ми отримали 
його вірою: "Я воскресіння й життя. Хто 
вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити. І ко-
жен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки 
не вмре." (Від Івана 11:25,26)

• Вже сьогодні ти можеш при-
йняти рішення, де будеш проводити 
вічне життя: "...говорить Господь Бог, не 
прагну смерті несправедливого, а тільки 
щоб вернути несправедливого з дороги 
його, і буде він жити!

Наверніться, наверніться з ваших 
злих доріг, і нащо вам умирати...?" (Єзе-
кіїль 33:11).

Наталя Майбук

Що таке життя?

Н а початку грудня 2016-го 
року п’ятнадцятирічна 
мешканка Маріуполя Ві-

лена Півень залишила на своїй сторінці 
в соціальній мережі передсмертне по-
слання. У той же день дівчина стрибнула 
з балкона тринадцятого поверху. Поліція 
з’ясувала, що за кілька місяців до само-
губства Вілена вступила в закриту групу 
смерті. На своїй сторінці в соціальних 
мережах вона постійно писала про ба-
жання покінчити життя самогубством...

В інтернет потрапив фрагмент остан-
нього листування Вілени з модератором 
групи смерті. Він просив написати твір 
на тему: «Як я хочу померти?»

Вілена написала наступне:
«18 жовтня 2016.
Як я хочу померти? Я хочу помер-

ти епічно, щоб люди запам’ятали це 
назавжди. Швидше за все, стрибнувши 
з даху. Але не хочу стрибати одна, а з 
людиною, яку люблю. Ми візьмемося за 
руки, ступимо за край і стрибнемо в цей 
холодний асфальт. Я не знаю, чи є щось 
після цього життя, але точно знаю, що 
воно мене не влаштовує, і якщо не можу 
нічого змінити в ньому, то краще піду. 
Я часто уявляла собі, як це станеться: 
ми візьмемося за руки й будемо летіти 
вниз з висоти дев’ятиповерхового бу-
динку, розіб’ємося й помремо. Але в ту 
мить, коли летітимемо до землі, зрозу-
міємо, що в світі нічого не змінити, адже 
світ — це зло».

Вілена Півень — перша жертва групи 
смерті в Україні. Одна з найбільш відомих 
груп — «Синій кит» — з’явилася в Росії в 
2012 році. За цей час, за офіційною ста-
тистикою, вже загинуло більше 130 дітей, 
які брали участь в подібних іграх.

У соціальних мережах підліткам при-
ходить повідомлення від людини, яка на-
зиває себе «куратором ”Синього кита”». 
Їм пропонується пройти ряд завдань, 
спрямованих на пригнічення психіки й 
придушення волі. Тривалість гри в се-
редньому — 50 днів. Останнім із завдань 
є самогубство, й бажаючих його здійсни-
ти з кожним днем стає більше. Чому?

Читаючи уривок твору Вілени, важко 
уявити, що це могла написати дитина, 
адже подібні думки властиві дорослим: 
«...нічого не змінити... світ — це зло... 
життя мене не влаштовує...» Такі розду-
ми атакують психіку, яка з підлітковою 
депресивністю й «допомогою» куратора 

мережі дає жахливий результат.
Спробуємо розібратися, що спонукує 

дітей до саморуйнування.
«Я не знаю, чи є щось після 

цього життя...»
Важливо бути впевненим, що земне 

життя — лише пролог до вічності. Біблія 
говорить, що одного разу людям нале-
жить померти, а потім суд. Це знання 
вбереже людину від багатьох необдума-
них і вкрай небезпечних вчинків.

Безумовно, можуть бути серед жертв 
і такі, які вірять, що «щось після смерті є», 
але в даному випадку принципово важ-
лива ясність в питаннях вічності.

«У світі нічого не змінити, 
адже світ — це зло...»

Звідки такі думки в п’ятнадцятирічної 
дитини? Я згадую себе в такому віці — 
думав про рибалку, походи з друзями... 
Нині світ змінився, і те, про що ми не зна-
ли, сучасний школяр дізнається з інтер-
нету. Пропаганда «красивого» способу 
життя через кіно й порівняння зі своїм 
існуванням в «комуналці» приводять ба-
гатьох у відчай, а це, в свою чергу, поро-
джує поширення самогубств, як чогось 
по-справжньому вартого, й сприймаєть-
ся молоддю на сто відсотків.

Популярність гри — чому?
Повстає питання: як гра, спрямована 

на саморуйнування, може бути популяр-

ною? Проте «Синій кит» забирає своїх 
жертв, рахунок яких незабаром може 
піти на сотні. То в чому ж причина?

• Ігри такого типу здатні задовольни-
ти безліч підліткових емоційних потреб. 
Одна з головних — увага з боку одноліт-
ків. Не вміючи розбиратися в собі самому, 
підліток часто переймає зовнішні форми, 
характерні для його друзів. Таким чином 
формуються особливі субкультури.

• Прагнення увійти в «доросле» життя 
й відчувати себе самостійним — це на-
ступна причина.

• Ще одним мотивом участі в таких 
іграх є привернення уваги зайнятих 
батьків, яким немає ніякого діла до вну-
трішніх потреб своїх чад. Намальована 
підлітком в уяві картина своєї смерті, як 
відбуватимуться похорони (гарне тіло, 
квіти, всі в траурному одязі, сумують, від-
чувають провину за те, що «недолюби-
ли» і т. д.),— це прагнення компенсувати 
те, чого не вистачає в реальному житті.

• Підштовхує до участі в подібних іграх 
і кіноіндустрія. Останнім часом з’явило-
ся дуже багато фільмів про підлітків, які 
беруть участь в іграх на виживання. Го-
ловний слоган одного з них: «Грай, щоб 
вижити!» Герої виконують різні завдання, 
часто ризиковані. Не обходиться й без 
романтичних відносин між персонажа-
ми. Ну, чим не стимул для підлітка спро-
бувати подібне?

Що ж робити?
Відповідей може бути багато, але я 

хотів би поділитися особистим досвідом 
й послатися на авторитет Біблії, яка гово-
рить: «Привчай юнака до дороги його, і 
він, як постаріється, не уступиться з неї».

На жаль, часто батьки й діти перебу-
вають в розриві: останні виховуються за 
допомогою інтернету, який їм — мати й 
батько.

Пам’ятаю, як вперше мама мені про-
читала уривок з Біблії, хоча ми й не були 
віруючими. Однак це відклалося в пам’я-
ті, і дитячим серцем я розумів, що Бог є. 
Усвідомлення цього берегло мене від ве-
ликої біди. Читайте дітям Біблію!

В дитинстві мама вчила мене ще мо-
литві «Отче наш», і знову ж таки, не бу-
дучи глибоко віруючою людиною, вона 
вклала в мене вміння молитися. Я пам’я-
таю численні проблеми юності, і коли 
здавалося, що виходу немає, схиляв ко-
ліна в тихому місці й проказував «Отче 
наш».

На жаль, сучасна мама цікавиться, 
чи дитина поїла, чи одягнулась, але що 
в її душі, вона не знає. Для неї зовнішні 
потреби сина чи дочки важливіші за вну-
трішні. А в той час авторитет батьків, які 
не розуміють своїх дітей, падає. Зате зро-
стає вплив друзів і однолітків.

ПРАКТИЧНІ КРОКИ
1. Поясніть, що підлітками маніпулю-

ють інші люди, які переслідують свої цілі. 
Проблеми дитини для кураторів гри зов-
сім нецікаві!

2. Важливо, щоб дитина розуміла, 
що поруч з нею є ті, хто може допомог-
ти їй — батьки, вчитель, телефон довіри 
або священнослужитель.

3. Не залишайте дитину наодинці з її 
проблемами. Цікавтеся життям. Але не 
варто перетворювати бесіду в монолог 
типу: «А в наш час...»

4. Цікавтеся цінностями дитини. Для 
цього цілком достатньо просто погово-
рити про них. Вводити нові слід дуже 
акуратно, без натиску, обережно пере-
конуючи підлітка в їх необхідності.

5. Вмійте попросити вибачення, якщо 
неправі. Цим дорослий покаже, що пова-
жає почуття дитини, а також дає і їй пра-
во на помилку. Адже ідеальних людей 
немає.

Вадим Херсонський

Чому «Синiй кит» має успiх 
i що робити?
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В певнено скажу, що в назві 
сформульоване одне з най-
більших бажань людства. 

Життя — те, за що всі готові віддати най-
вищу плату. Зрештою, так і є — воно най-
цінніше, що маємо.

Утім, дехто з людей не тільки мріє чи 
співає: «Чому мені, Боже, Ти крилець не 
дав?!»,— а й намагається знайти засоби, 
щоб якось досягти такого бажаного для 
всіх — безсмертя. І зараз мова не про 
геронтологів, котрі ось уже сотню років 
вишукують засоби омолодження й про-
довження тривалості життя, а про кріоні-
ку. Явище досить нове й спірне.

Кріóніка (від грец. κρύος — холод, 
мороз) — псевдомедичний рух, що про-
понує збереження тіла людини, ембрі-
онів або тварин при низьких темпера-
турах (як правило, при кипінні рідкого 
азоту: −196°С) до настання біологічної 
смерті.

В 1967 році в Лос-Анджелесі 73-річ-
ний професор психології Джеймс Бед-
форд був визнаний хворим на рак 

легенів. До цього часу в Америці функ-
ціонувало кілька так званих кріонічних 
організацій, які пропонували хворим 
заморожування і збереження в такому 

вигляді на нескінченно довгий термін. 
В ідеї цих товариств — віра в те, що ко-
ли-небудь наука опанує секрет лікуван-
ня раку та зможе омолоджувати людей. А 
коли настане такий час, пацієнти будуть 
розморожені й отримають відповідну 
допомогу.

Джеймс Бедфорд виявився першим, 
хто погодився на таку маніпуляцію. Його 
перевели на штучне дихання й помісти-
ли в сухий лід. Потім ввімкнули апарат 
штучного кровообігу й відкачали всю 
кров, а замість неї ввели охолоджуючу 
рідину. Після чого перервали дихання 
й тіло помістили в сталеву капсулу, де 
постійно підтримувалася температура 
-96°С. Мас-медіа США назвали це «сміли-
вим проривом у майбутнє» і «квитком у 
вічність».

Незабаром знайшлися послідовники. 
Тіло кріонованого американця Стівена 
Джея Мендейла було занурене в холо-
дильну камеру з температурою абсо-
лютного нуля: -273°С. Менше ніж за два 
роки кількість заморожено-похованих 
досягла десяти. На сьогоднішній день у 
кріозаморозці перебуває близько двох-
сот людей.

Що ж спонукає заморожувати свої 
тіла? Все та ж утопічна надія, що колись, у 
майбутньому, наука відкриє спосіб про-
довжити життя, незалежно від віку, стану 
здоров’я чи невиліковних на сьогодніш-
ній день хвороб. Люди переконані, що 
зможуть жити вічно, навіть якщо це буде 
не їхнє природне, а штучне тіло. Дехто з 
цією вірою заморожує лише мозок, наді-
ючись на прогрес науки. Людина праг-
не уникнути смерті. Але шанси на жит-
тя після відтавання з кріозаморозки 
нульові.

У науковому світі відомі факти ожи-
влення деяких організмів після заморо-
жування. Радянські вчені М. Н. Щербак і 
Н. Н. Ковалюк витягли з одинадцятиме-
трової глибини льоду закляклого три-
тона й обережно спробували його 
оживити. Успіх перевершив всі очікуван-
ня  — той ожив. Також вчені визначили, 
що деякі бактерії оживають через вісім 
років зберігання в рідкому азоті (-196°С). 
Такі результати досліджень говорять про 
можливість відновлення життєдіяльнос-
ті бактерій і холоднокровних після замо-
рожування й розморожування.

Проте результати експериментів з 
теплокровними тваринами виявлялися 
абсолютно невтішними. Всі вони закінчу-
валися смертю піддослідних. У 60-ті роки 
минулого століття рекордний ефектив-
ний час зупинки життєдіяльності тва-
рини при охолодженні (від -1°С до -3°С) 
дорівнював 4 години. Досягнення більш 

ніж невтішне.
У чому ж причина невдач по заморо-

жуванню теплокровних? Сучасні досяг-
нення науки дозволяють такий складний 
об’єкт, як тіло тварини або людини, замо-
розити лише поступово. При повільному 
заморожуванні вода, яка становить пе-
реважну більшість ваги тіла живої істоти, 
перетворюється в лід, виникає процес 
кристалізації, внаслідок якого значно 
розширюється розмір. Останнє веде до 
розриву й загибелі всіх тканин і органів. 

Тому ймовірність оживання людини при 
сучасних методах охолодження близька 
до нуля. І хоча тепер наука досягла пев-
них успіхів у заморожуванні-розморожу-
ванні деяких донорських органів та емб-
ріонів, все ж результатів, які дають хоча 

б якусь невелику реальну надію, немає.
А жити так хочеться... «Ти створений 

жити... і жити вічно»,— відчуваємо ми 
десь в глибині душі. Творець вклав таке 
усвідомлення в серце кожній людині... 
Ось звідки справжні причини чисельних 
пошуків — мети життя, сенсу існування.

Коли вони з’являються перед усіма 
«хомо сапієнсами», дехто так і залиша-
ється на рівні існування звірини — коли 
тіло синтезує певні речовини, які викли-
кають базові бажання й боротьбу, щоб 

задовольнити їх. На цьому й зупинили-
ся (ризикну заявити) — більшість. Так 
простіше. Інші ж пробують шукати зміст 
життя у мистецтві, продовженні роду, ко-
ристі оточуючим, у чомусь екзотичному. 
Адже жити так хочеться...

Ось і попадаємося на фітнес, герон-
тологію, «чудодійні» БАДи та кріоніку... 
Нехай і без гарантій, але з шансом — 1 
до 100 000... а може, й до 100 000 000. Бо 
погоджуватися зі смертю не хочемо й не 
можемо. Від дитячого віку до старості 

вся наша внутрішність протестує проти 
неї.

Де ж вихід? Секрет вічного життя від-
криває Біблія. Вчення Ісуса Христа несе 
людям вістку про таку можливість піс-
ля закінчення фізичного існування тіла. 
Треба тільки прийняти Боже Слово і... 
повірити. Зблизитися з Творцем. Саме 
так людина отримує на землі повноцін-
не життя, а в майбутньому, у воскресінні 
мертвих,— нове тіло.

Остання частина Нового Завіту пише 
про майбутнє людей, які присвятили 
своє життя Богу: «І почув я гучний голос 
із престолу, який кликав: ”Оце оселя 
Бога з людьми, і Він житиме з ними! 
Вони будуть народом Його, і Сам Бог 
буде з ними... і не буде вже смерті... бо 
перше минулося!” І сказав Той, Хто си-
дить на престолі: ”Ось нове все тво-
рю!” І говорить: ”Напиши, що слова ці 
правдиві та вірні!”»

Звичайно ж, кожен сам вибирає, кому 
вірити в житті.

Олекса Бурчак

БАЖАННЯ ЖИТИ або... КВИТОК У ВIЧНIСТЬ

В они, зловживаючи набізом, 
п'ють його вдень і вночі, 
так що інший з них і помре, 

тримаючи кубок у руці... Коли ж прибува-
ють до могили, приносять хліба, м'яса, 
цибулі й залишають там... Потім ідуть 
з дівчиною померлого в напрямку кора-
бля. Вона, знявши два браслети, віддає 
старій жінці, званій ангелом смерті, яка 
її вб'є. Чоловіки починають бити пали-
цями по щитах, приглушуючи звуки пе-
редсмертного крику, щоб інші дівчата 
не перестали бажати смерті разом зі 
своїми панами».

Ось такий, далеко не повний, пор-
трет нашого сумного язичницького 
минулого спостерігав цей арабський 
мандрівник. Про це ж нагадують нам і 
Великі кургани Чернігова: Чорна Моги-
ла, Безіменний, Гульбище, з яких архео-
логи витягли численні рештки людських 
жертвоприношень. Не один десяток ро-
ків розносилися крики дівчат, дружин і 
слуг, принесених у жертву неіснуючим 
богам.

Сліди небезпечного поклоніння ду-
хам померлих, на жаль, простежуються 
і в похоронних звичаях багатьох наших 
сучасників, а також на Пасхальні свята. 

Запитайте в таких: «Для чого ставиш на 
могилі стакан зі спиртним і тарілку з 
продуктами?» Навряд чи отримаєте чіт-
ку відповідь.

Численні боги й божки вимагали 
смертельних жертв. І так було до тих пір, 
поки над просторами нашої батьківщи-
ни не прозвучало: «Христос воскрес! 
Він живий! І не потребує чиєїсь смерті. 
Навпаки, приніс Себе в жертву за наші 
гріхи».

Більше тисячі років тому Київська 
Русь офіційно прийняла християнську 
віру. Результатом цього вольового дер-
жавного акту стала повсюдна зміна що-
денного побуту слов'янських народів. 
Колишні язичники й ідолопоклонники 
познайомилися з Євангелієм. Під його 
впливом опинилися всі сфери життя лю-
дини того часу, а саме: гуманне ставлен-
ня до інших, поширення грамотності, 
освіти, початок давньоруського літопи-
сання, організація бібліотек тощо. Також 
знайомство з досягненнями візантій-
ської культури, виникнення кам'яного 
зодчества.

Але головне те, що світло воскресін-
ня Христового прийшло і в наш народ!

Павло Кригін

Чи потрібна мертвим їжа?
Закінчення. Початок на стор. 1

Мас-медіа США назвали це 
«сміливим проривом у майбутнє» 

і «квитком у вічність». Джеймс 
Бедфорд першим погодився на 
безрозсудний експеримент по 

відношенню до себе.

В людському середовищі 
в усі часи знаходилися люди, 

готові піти за будь-яким новим 
«пророком». Варто лише такому 

з’явитись.
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Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Шановні читачі, якщо у 
вас виникли питання, або 
з’явилось бажання відвідати 
зібрання (богослужіння), чи 
є потреба звернутися за 
духовною допомогою, то ви 
можете зателефонувати за 
зручним для вас регіональним 
телефоном:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпропетр., Запорізька та 
Кіровоградська обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;

Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;

Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;

Західна Україна —
+38(067) 674-20-58, Віктор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;

Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Генадій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;

Хмельницька обл. —
+38(068) 101-49-14, Сергій;

Черкаська обл. —
+38(098) 151-53-58,  Сергій;

Чернігівська обл. — 
+38(067) 121-00-32, Андрій.

Що менi робити, 
щоб спастись?
Таке питання поставив один 

римський воїн, про що йдеться 
у Новому Завіті (Дії святих апо-
столів 16, 30). Сталось це тоді, 
коли він побачив, що настав час 
міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
тебе в серці повстали запитан-
ня, які хвилюють душу, і ти не 
знаєш, що робити.

Якщо хочеш справді бути з 
Богом тепер і в вічності, то по-
трібно стати  християнином, 
зробивши кілька кроків.

КРОК 1: познайомся із вчен-
ням Христа, з Його заповідями у 
Новому Завіті.

КРОК 2: признай себе грішни-
ком, що заслуговує на справед-
ливе покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
вмер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 
гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для 
цього схились перед Ним в мо-
литві і попроси прощення за всі 
свої гріхи, а потім подякуй за 
дароване спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого грі-
ха, молися, досліджуй Святе 
Письмо і виконуй те, що там на-
писане. Знайди справжніх хри-
стиян, які щиро навернулись до 
Бога.

Усе вищевикладене знайдеш 
у Новому Завіті, коли будеш чи-
тати і міркувати над ним.

*   *   * 

ДЛЯ ДIТЕЙ

В тваринному світі є багато 
довгожителів. Ось деякі приблиз-
ні цифри:

П’явка — 25 років;
Омар — 50 років;
Дощовий черв’як — 10 років;
Жук-олень — 6 років;
Мураха — до 20 років;
Осетер — 100 років;
Крокодил — 60 років;

Черепаха слонова — 150–170 років;
Стерв’ятник — 100 років;
Шуліка — 120 років;
Сокіл — 160 років;
Бегемот — 50 років;
Слон — 80 років.
А як відносно людини? Хтось, 

можливо, подумає: «Моя праба-
буся прожила 95 років!» І справді, 
таке буває. А в Біблії написано 
про чоловіка на ймення Метуша-
лах, який прожив 969 років! Про-
те і це не межа! Насправді люди-
на житиме вічно! І смерть — це 
не крапка, а лише перехід в інше 
буття: рай чи пекло.

Отже, ми з вами — справжні 
довгожителі!

Тільки, де саме доведеться 
продовжувати своє життя, за-
лежить від кожного з нас.

Альона Гордієнко

Справжні довгожителі

Як трапилося так, що Ісуса 
розіп’яли? І коли Він во-

скрес? Давайте пригадаємо.
Взагалі Ісус дуже любив лю-

дей. І саме тому розказував їм 
про Бога, без Якого не можливе 
справжнє щастя. Також учив жити 
за правдою. А це не сподобалося 
поганим людям, які взяли Його 
підступом та й ув’язнили. Потім 
знущались і розіп’яли — прибили 
цвяхами до хреста. Там Ісус і по-
мер. Після цього його тіло зня-
ли з хреста, замотали в тканину 
й поклали в печеру, вхід до якої 
завалили величезним каменем. 
Так колись хоронили людей у 
Палестині. Ще й поставили вої-
нів стерегти, щоб ніхто не забрав 
тіло Ісусове. Але зовсім недов-
го довелося радіти злим людям. 
Що ж трапилося потім?

На світанку третього дня стався 

землетрус! Господь 
Ісус воскрес — встав 
з мертвих! А з неба зі-
йшов ангел Господ-
ній і відкинув камінь. 
Небожитель сяяв, 
немов блискавка. 
Воїни, які побачили 
його, перелякалися, 
попадали й стали 
схожими на мертвих. 
Коли ж прийшли в 
себе, швидко побігли 
до священиків (тих 
самих, що наказали 
розіп’яти Ісуса) і роз-
повіли їм усе, що сталося. Ті ж 
сказали:

— Ми вам дамо грошей, а ви 
говоріть усім, що заснули, а учні 
Ісусові прийшли й вкрали Його 
тіло.

На це воїни й погодились.

Цього ж ранку, при перших 
промінцях сонця, жінки: Соломія, 
Марія, матір апостолів Якова та 
Івана, і Марія Магдалина при-
йшли до печери, щоб, за звичаєм, 
намастити пахощами тіло Ісусо-
ве. Ідучи дорогою, одна одної 

Прийшли відвідати, а Його нема!!!

По вертикалi
1. Що апостол Павло називав «коренем усього лихого» (1 Тим. 6, 10)? 2. Невеликий населений пункт. 3. Майданчик для молотьби, 
очищення і просушування зерна. 4. Старший брат-близнюк Якова (Бут. 25, 25). 5. Продукт бджільництва. 6. «Як... був проваджений 
на заколення» (Іс. 53, 7). 7. Що розірвалось у храмі, коли помер Христос? 8. Природна або штучна заглибина, заповнена водою (Іс. 
41, 18). 9. Коли Марія зустріла Христа біля гробу, то подумала, що це... (Ів. 20, 15). 10. Місто, з якого був чоловік, що попросив тіло 
Ісуса для поховання (Ів. 19, 38). 11. Місце, де до гріхопадіння жили Адам і Єва (Бут. 2, 8). 12. «Як... перед стрижіями своїми мовчить, 
так і Він не відкривав Своїх уст» (Іс. 53, 7). 13. Прісноводна донна річкова риба, що живе на глибині. 14. Місто, де Ісус зробив перше 
чудо. 15. Нестримне бажання щось зробити (Марк. 14, 38). 16. Учень Христа, прозваний Близнюк (Ів. 20, 24). 17. Смугаста тварина 
невеликого розміру і міцної статури, 
підвид коней. 18. Єврейська назва місця 
Череповище (Ів. 19, 17). 19. Чоловік, до 
якого відвели Ісуса після Юдиної зради 
(Ів. 18, 13).

По горизонталi
1. Що ніс на Голгофу Симон Киринеянин 
замість Христа? 2. Слово, яке єврейською 
означає «мир». 3. Відкрита прибудова 
до будинку у вигляді майданчика для 
відпочинку. 4. Урочиста обіцянка 
додержувати зобов’язання (Євр. 6, 17). 
5. Напій, на який Ісус перетворив воду, 
зробивши своє перше чудо в Кані (Ів. 
2, 9). 6. Сушений виноград. 7. Останнє 
зібрання учнів з Ісусом перед розп’яттям. 
8. Маяк, одне із семи чудес світу. 9. Вид 
зброї із прямим клинком, призначений 
для рубання або уколу. 10. Людина, що 
переказує волю і наміри Бога (Єр. 42, 4). 
11. Те, що всаджують у голку. 12. Частини 
тіла тварини, які символізують силу або 
владу (1 Цар. 22, 11). 13. Чоловік із Тарса, 
який переслідував християн, а потім став 
апостолом (Дії ап. 9, 1). 14. Рослина, яка 
в Біблії є символом кар Господніх. 15. 
Хто, бачивши землетрус, сказав: «Дійсно 
праведний був Чоловік Цей» (Лук. 23, 47)? 
16. Хижий птах родини яструбових. 17. 
Столиця Ізраїлю. 18. Абрикос, висушений 
без кісточки. 19. Людина, що за Законом 
Мойсея не споживала Пасху (Вих. 12, 45).
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питали:
— Що ж нам робити з тим ка-

менем, яким закрита печера? Хто 
б нам його відвалив?..

Коли ж вони підійшли — дуже 
здивувалися: величезний камінь 
був відвалений! Жінки зайшли до 
печери... і побачили сяючого ан-
гела, який промовив:

— Не бійтеся. Я знаю, ви шука-
єте Ісуса розп’ятого. Його нема 
тут, бо Він з мертвих ВОСКРЕС!!! 
Йдіть швидше, скажіть про це уч-
ням Його!

З великою радістю поспіши-
ли жінки до апостолів і звістили 
їм цю вістку, яку й ми проголо-
шуємо сьогодні усім: Христос во-
скрес із мертвих!

Андрій Миронюк


