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

ДВА БЕРЕГИ

Автор добрих починань
Сьогодні, живучи в столітті новітніх починань, розробок і технологій, багато людей, 
на жаль, не спроможні думати про сенс життя, про вічність…         Читайте на ст.2

Все буде добре… В новому роцi
Незабутнє враження залишилось після відвідування села Семенівка, яке поруч зі 
Слов’янськом. Будинки на деяких вулицях...                                             Читайте на ст.3

Де вихiд?...
Згарище… Суцільне згарище. І то не в лісі після гучного пікніку. Та навіть не на 
місці рідної хатини…                                                                                     Читайте на ст.5

Нове серце
Якщо Іринчине сердечко «відремонтують» і вона не помре, то хоче бути схожою на 
Аліну — ходити в довгій спідниці, отак заплітатися, як та…              Читайте на ст.8

Ніч ця радісна, святкова,
Час обіцяний для нас.
Надійшла епоха нова

В день народження Христа.
Підкорившись Отчій волі,

В світ прийшов, вдягнувши плоть,
Той, Хто був Предвічним Словом,

В Ньому людям всім оплот.
Тож радійте, всі народи,
І впустіть в свої серця
Це Дитя Єдинородне
Від Небесного Отця.

Відкривайте, відкривайте
Двері серця для Христа

І за дар Різдва прославте
Бога щиро, всі уста.

О. Білобров

Ось і настав 2016 рік від Різдва Христового або Нової ери. 
Нова ера — це така звична для нас фраза, що ми вже навіть і не замислюємося над її 

значенням, як і над тим, наскільки важливе повітря, яким дихаємо. Але ж воно є, це поняття, 
і варто над ним поміркувати.

Все має початок. Якби не так, то був би тільки хаос. Для того, щоб розуміти, коли що 
відбувалося, люди рахували час від певних значних подій або від народження царів. Таким чином, 
кожен народ мав свій календар і свої важливі дати. Але що було значним для одного народу, не 
мало ніякого сенсу для іншого. Тому єдиного прийнятного для всіх відліку часу не було.

Так продовжувалося не одне століття і навіть тисячоліття. Аж поки не переконалися, що 
нема для людства ніякої події більш важливої, ніж Богоявлення Ісуса Христа, Який прийшов у 
цей світ, народившись маленьким Дитям від діви Марії.

З Його приходом засвітилась перспектива змін для стомленої гріхом людини. Від того 
часу людство почало мінятися. Спочатку послідовників Христа було небагато, але потім 
їх число стало збільшуватися — прийняла християнство Римська імперія і весь тодішній 
цивілізований світ.

Зараз дуже поширені такі поняття як Європа, європейські цінності та високий рівень 
життя. Але ж у центрі цієї Європи знаходиться Німеччина, яка колись була варварською. І 
тільки завдяки тому, що в ці місця прийшло християнство — змінився і народ: з диких племен 
перетворився на високоцивілізований.

Але найважливішим значенням в народженні (приході) Христа є те, що й досі кожний отримує 
і надію, і можливість змінити своє життя на нове, щасливе. Ось саме в цьому і полягає велична 
краса Різдва Христового. Народився великий Цар! Це справжнє свято, особливо для тих, хто 
увірував і прийняв Його як свого Спасителя. Для таких в житті настала своя «нова ера».

Дорогі брати й сестри, вітаємо вас з чудовим святом Різдва 
Христового! Також  поздоровляємо з Новим 2016 роком! Ці свята не 
залишають байдужими ні одну людину, принаймні в нашій країні, бо 
засівають десь глибоко в серці кожного сподівання на краще. Тому від 
щирого серця бажаємо вам хороших змін. Нехай різдвяна зірка доброї 

перспективи на майбутнє засяє у вашому житті!



ДВА БЕРЕГИ2

«На початку створив Бог небо і землю...» (Буття 
1, 1).

Першу книгу Біблії у перекладі з грецької мови 
називають Буття або genesis (походження). На Івриті ж 
вона називається Бирейшит, що означає: на початку. З 
цих двох слів і починається дивовижне оповідання про 
історію спасіння довжиною в 66 книг.

Вже на першій сторінці книги Буття ми 
ознайомлюємося з походженням Всесвіту і появою 
на землі людини. Вникаючи глибше, пізнаємо про 
початкову природу зла, про гріхопадіння людини і про 
Божий план спасіння.

Просто так, без причини, ніщо і ніколи не 
починалося і початися не може. Добре воно чи зле, 
завжди за всім хтось стоїть, виявляється чиясь 
ініціатива і воля.

Автором усього доброго у Всесвіті є Бог. Це Він 
постановив, і все прекрасне почало існувати. А природа 
зла зовсім іншого походження, його засновником 
був сатана. Всі біди, які трапляються на землі, несуть 
печатку його авторства.

Людина також часто мріє про початок чогось 
незвичайного, особливо у переддень Нового року. Для 
багатьох це свято символізує щось нове, незвідане. 
Правда, більшість використовує його для чергового 
застілля і бурхливих веселощів. Для декого це привід 
зібратися сім’єю, згадати і підсумувати минуле. У 
цей день звучить багато гучних, урочистих обіцянок 
про початок тверезого способу життя, розставання 

ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Під час різдвяних свят ми вітаємо 
один одного, бажаючи щастя, успіху, 
процвітання, стабільності. Останнього 
охоче бажав би й собі. Адже навіть коли 
життя протікає спокійною повноводою 
рікою, десь глибоко в душі щемливо 
тисне тривога: хоча б чогось не сталось. 
Ця невпевненість у завтрашньому 
дні додає гірчинки до радощів життя, 
захмарює успіхи, а в труднощах лякає 
різким погіршенням. Зрозуміло, що 
життя є життя — сповнене різних 
несподіванок, але наскільки легше 
було б переносити негаразди, якби 
точно можна було знати, що в кінці все 
буде добре. Дозвольте здогадатися, 
про що ви тільки що подумали: так 
буває лише у казці. Але не поспішаймо 
з висновками.

Біблія розповідає давню історію 
з життя патріарха Авраама. Одного 
разу до нього зайшли незвичайні 
подорожні. Як з’ясувалось згодом, це 
були Ангели. На той час Авраам і його 
дружина Сарра були дуже старими. 
Їхня сім’я була щасливою, але одного їм 
не вистачало — дітей. І раптом один із 
гостей-ангелів промовив до Авраама: 
«Я навідаюсь до вас знову через рік, і 
Сарра тоді матиме сина».

Авраам повірив цим словам. І 
можете собі уявити, яким важливим 
для їхньої сім’ї був цей рік. Напевно, 
він не відрізнявся від попередніх 
життєвими буднями: траплялися малі 
та більші неприємності, не раз були 
похмурі дощові і виснажливі спекотні 
дні. Однак ніщо не могло затьмарити 
їхньої радості: буде син! Значить, є 
ціль, є стимул трудитись і жити.

«Ця історія є винятком,— скажете 
ви. — А ми повинні жити в постійному 
напруженні». Сьогодні десь випадково 
пощастить, а завтра за якимось дивним 
збігом обставин спіткає невдача, а 
поміж цим — сірі, невиразні будні. За 
таким принципом мало б проходити 
життя, і нам нічого не залишалося б, 
як чекати, куди нас закине черговий 
задум примхливої долі.

Але одного разу, не тільки над 
нічним небом Вифлеєма, а й над цілим 
світом, кожному прозвучали слова: 
Син даний нам! Якщо ми відкинемо 
байдужість, обрядовість свята, то 
відчуємо справжню глибину слів: Син! 
Даний! Нам! 

Що означає для нас ця радісна 
звістка? Наш люблячий Отець не забув 
Своїх, колись вигнаних із раю, дітей. Це 

означає, що ми більше не самотні — у 
нас є Друг, з Яким ми можемо ділити 
всі свої переживання. Це означає, 
що питанням спасіння безсмертної 
людської душі зайнявся Божий Син — 
Ісус Христос.

З питаннями духовними зрозуміло, 
скажете ви, а як же з проблемами 
життєвими, чи є Богові до них справа? 
«Той же, Хто Сина Свого не пожалів, 
але видав Його за всіх нас, як же не 
дав би Він нам із Ним і всього?» (Біблія, 
Послання до Римлян 8, 32)

Це, звичайно, не значить, що у 
віруючої людини не буде жодних 
труднощів і проблем. Просто ці 
труднощі тепер будуть долатися з 
Божою поміччю, а дрібні неприємності 
взагалі бліднітимуть у світлі радості: 
Син даний нам! Він з нами сьогодні! Він 
з нами буде завтра! Мине рік, а Він буде 
з нами, як і обіцяв: «Я перебуватиму з 
вами повсякденно аж до кінця віку!» 
(Біблія, Євангелія від Матвія 28, 20).

Яцюк Вадим

ДАНИЙ НАМ СИН

зі шкідливими звичками і вадами. «З Нового року 
”зав’яжу”», «Влаштуюся на роботу», «Почну ремонт», 
«Перестану палити і займуся своїм здоров’ям» — це 
лише невеличкий перелік того, що можна почути 
напередодні Нового року. Є немало тих, хто повний 
ентузіазму щось почати, щось виправити.

Ці бажання добрі, але найчастіше вони так і 
залишаються бажаннями. Настає Новий рік, і з сумом 
помічаємо, як вони руйнуються, а добрі наміри 
зникають, немов ранковий туман. «Добро, яке хочу, 
не роблю, а зло, якого не хочу, роблю... О, нещасна я 
людина! Хто визволить мене від цього тіла смерті?» 
— описував святий апостол Павло цю боротьбу. Чому 
ж у нас багато чого не виходить, а розпочате швидко 
завмирає? Чому не приносить радості і спокою? 
Бо часто автором таких починань є не Бог, а моє 
«я». «Я сама» — говорить дитина, вириваючи руку з 
батьківської долоні,— і падає в калюжу. «Я сама» — 
промовила людина, залишаючи Бога. Наслідок — хаос, 
беззаконня і розпуста, що бачимо навколо себе.

Колись людський геній відкрив процес 
розщеплення ядра атома. Це відкриття поставило світ 
на грань атомної війни, привело до страху і розпачу. 
Але є інший шлях для змін на краще. В основі якого 
лежить не людське «я», а Слово Боже. В якому ми 
читаємо: «Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і 
Слово було Бог. Слово стало тілом, і перебувало між 
нами, повне благодаті та істини...» (Євангелія від 
Івана 1: 1, 14) В основі всіх добрих починань завжди 
лежить Божа присутність. Наприклад, початок світлу 
було покладено так: «І сказав Бог: ”Нехай буде світло”. 
І стало світло».

Оновлене життя апостола Павла теж почалася зі 
слів Ісуса, Який зустрівся йому на шляху в Дамаск. З тих 
пір він став служити Богу і проповідувати людям шлях 
до спасіння.

«Слово стало тілом...» (Івана 1, 14). Тут відображений 
урочистий і славний момент народження Спасителя 
світу — Ісуса Христа. Для багатьох грішників, після 
зустрічі з Ним і Його вченням, почався новий відлік часу 
і по-справжньому нове життя, повне сенсу і радості.

Сьогодні, живучи в столітті новітніх починань, 
розробок і технологій, багато людей, на жаль, не 
спроможні думати про сенс життя, про вічність. 
Не здатні почати нове життя і творити добро, бо 
відкинули Автора життя — Бога.

Дорогі друзі, вітаючи вас з Новим 2016 роком, 
хочу від усього серця побажати добрих, можливо, 
давно планованих починань. Але нехай Автором і 
Натхненником їх стане Бог і Його Слово! Можливо, 
хтось почне Новий рік з самого «початку», з читання 
першої книги Біблії — Буття.

Є. Бочаров

Автор добрих починань

НОВИЙ ПОЧАВСЯ РIК
Життя іде, новий почався рік,
Є так багато задумів у ньому.
А скільки ще не пройдено доріг!

Так хочеться, щоб було по-новому.
 

Почати все із чистого листа.
Попрацювати є бажання щире,

Йти сміло по незвіданих стежках…
Життя триває й вносить корективи.

 
Заміна декорацій, і шалений темп,
Та день нови'й знімає покривало,
За світлом знову темрява іде,

То упадеш, то на вершині слави.
 

Тоді лиш усвідомлюєш ураз,
Що це не просто гра, а поле битви,

Готовий ворог нанести удар,
Підступний план він розробляє хитро.

 
Життя іде, і цей скінчиться рік,

Нам доведеться скласти всім екзамен;
Щоденник пройдених земних доріг
У вічність піде разом з нами.

                                                                                            Н. Карбованець    

2016

“Автором усього доброго 
у Всесвіті є Бог. Це 
Він постановив, і все 

прекрасне почало існувати. 
А природа зла зовсім 

іншого походження, його 
засновником був сатана. 
Всі біди, які трапляються 
на землі, несуть печатку 

його авторства.”



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

Київщина. Пізній жовтневий вечір, 
2014 рік. Телефонний дзвінок розірвав 
стрій думок, що підтюпцем рухалися 
одна за другою.

Телефонував хороший товариш 
з Полтави. Обмінялися вітаннями 
і звичними запитаннями про стан 
здоров’я, сім’ю, настрій, плани на 
найближчий час. І тут несподівано 
він запропонував те, над чим багато 
роздумував останнім часом.

— Ти хотів би поїхати на схід, в 
Донецьку чи Луганську області, для 
того, щоб поспілкуватися з людьми, які 
перенесли величезні випробування, 
втративши близьких, рідних, домівки? 
Спробувати надати духовну та фізичну 
підтримку, сказати, що не буває 
безвихідних обставин. Підтримати 
наших одновірців.

Домовилися про день поїздки.
І ось дорога. Вантажний мікроавтобус 

був не порожній. Салон загружений 
борошном, цукром, крупами, 
макаронами, консервами. Розуміли, що 
буде непогано, після розмови з людьми, 
прикрасити спілкування подарунком.

Зустріч в Полтаві - і далі на схід.
Відчуття напруженості зростало 

по мірі наближення до Донецької 
області. Все частіше приходилося 
випереджувати військову техніку, яка 
теж рухалася у східному напрямку.

Останній блокпост Харківської 
області за містом Ізюм. Озброєні люди, 
уважний вивчаючий погляд, офіційний 
тон.

— Добрий вечір. Документи, будь-
ласка. Скільки вас, звідки, куди їдете? 
До кого? Ціль поїздки? Що перевозите? 
Заборонені речі, зброя, наркотики є? 
Відкривайте двері в салон.

Огляд.
— Проїжджайте. Будьте обережні, в 

лісопосадки не заходьте.

Дорога не дозволяла їхати швидко, 
дуже понівечена. Звук, який раптово 
з’явився десь під днищем авто, був 
незрозумілим, нагадував завивання. До 
нього додалося легке вібрування, яке 
передавалося на кермо.

— Що це?
…Зупинка. Мабуть, прокололася 

шина. 
— Та ні, наче все в нормі!
Нарешті  звернули увагу на поверхню 

асфальту, по якому рухались- він був 
схожий на пральну дошку. Свій автограф 
на дорозі залишили гусениці танків. 
Шини сканували цей слід і видавали ось 
це завивання, яке ми назвали «мелодією 
війни».

Блокпост  на  в’їзді  до  міста  Слов’янська. 
Тут суворіше. Попереджувальні знаки: 
«Вимкніть світло фар», «Увімкніть 
аварійну сигналізацію», «Увімкніть 
світло в салоні», «Рухатись тільки після 
команди».

— Доброї ночі! Документи, будь-
ласка… О, земляки! 

Очі у вузькому прорізі балаклави, на 
які падало світло із салону автомобіля, 
пом’якшали.

— Як там Київщина? Куди їдете? Що 
перевозите?

— В основному консерви, сало, 
печиво, цукерки… Ось, земляче візьми 
трохи собі. Як ви тут?

— Та… хотілося б, щоб було краще, 
а чи буде так і коли?!... Кажуть, з 
Нового року щось зміниться… Ніби 
домовилися… А за подарунок дякую, 
ніби дома побував… на душі стало 
тепліше, та й настрій покращився. 
Проїжджайте! Щасливої дороги!

— Бережи вас Бог, хлопці!
«Надія на покращення… після 

Нового року».
Ближче до півночі зустріч з друзями, 

які проживають на околиці Слов’янська. 

Багатодітна сім’я ніколи не буває без 
гостей, хоча в ній проживає майже 
два десятки людей. Батько, мати та 
шістнадцять діток. Під час бойових 
дій їхній будинок уцілів, незважаючи 
на те, що багато на сусідніх вулицях 
були пошкоджені, а деякі й повністю 
зруйновані.

Радість від зустрічі. Не дивлячись 
на пізній час, нас чекали. Дивував 
настрій сім’ї; вони  говорили, що живуть 
сьогодні «краще», ніж учора, бо учора не 
було гостей, а сьогодні є. «Краще»… хоч 
до нового року ще далеко…

Відпочивши за коротку ніч, 
склали план поїздок: Краматорськ, 
Костянтинівка, Сніжне. Зустріч з людьми 
на вулиці, відвідування сімей, які виїхали 
із зони бойових дій, спільне зібрання з 
одновірцями.

Незабутнє враження залишилось 
після відвідування села Семенівка, 
яке поруч зі Слов’янськом. Будинки на 
деяких вулицях повністю зруйновані. 
Тяжко описувати це жахіття, бо серед 
усього пошматованого, розірваного, 
металево-бетонно-дерев’яного залишку 
є люди. Вони тут живуть. Хто як, хто 
де. Ось будинок без даху, але вкритий 
плівкою, замість віконних рам – теж 
плівка, з одного такого отвору виходить 
дим, бо там готувалась їжа, прямо на 
багатті. Це їхній дім. Їм тут жити…

Вийшли люди, привіталися. 
Виявилося, що тут зібрались декілька 
сусідів, у кого не залишилося нічого, 
і разом облаштували щось на зразок 
гуртожитку. Важко віднайти слова 
утіхи, а ще важче протистояти прояву 
агресивного висловлювання на адресу 
тих, хто позбавив їх сьогоднішнього, і на 
їхнє переконання, — майбутнього.

— Візьміть, ось продукти, чим 
зможемо, тим допоможемо.

Слова подяки. Відчувається, що ми 
тут не перші. І знову ці слова: «Скоро 
буде краще… Обіцяли після Нового року 
допомогти будівельним матеріалом, 

перекрити дахи. Як добре, що є люди, які 
привозять продукти, одяг. В основному 
це віруючі та волонтери».

 А ось по вулиці несміливо, ніби так 
просто проходжується, іде чоловік. 
Небритий, у засмальцьованій, з 
дірками, шапці. Соромиться підійти… 
Вік визначити неможливо. Покликали. 
Пригостили. А й побалакати не проти. 

— Тут як тоді почало гатити… 
понімаєте, і все по хатах, де живі ж люди, 
понімаєте… а я ж зовсім розгубивсь… чи 
додому бігти, чи так і лишитись просто 
отут, і, понімаєте… як вгасить отут зовсім 
поруч, он та яма… а я так і впав під оте 
дерево… оглох від вибуху… подивіться, 
воно ж мене і спасло, понімаєте… зараз 
не стояв би, понімаєте, отут…

— Понімаємо… — відповіли на його 
мові.

Дійсно, дерево, як металевий їжак 
- побите, понівечене - настовбурчило 
сотні гострющих металевих осколків…

— Так-так, он якби не це дерево, - було 
б… - махнув гірко рукою, - понімаєте…

 І так хотілось  ще раз розповісти і 
цьому у шапці, і його сусідам про Христа, 
Хто є справжня надія.

—   Дорогі, а ви молитесь Богу?
— Тут усі моляться… - кивають з 

гіркою посмішкою.
Коли прощалися з жителями вулиці, 

було помітно, як у їхніх очах жевріла 
надія, що ми ще приїдемо, було відчуття, 
що такі зустрічі залишають у душах 
людей надію на покращення, в першу 
чергу — у взаємовідносинах один з 
одним.

Це не остання поїздка. За вікном 
автомобіля знов пропливають 
зруйновані будинки, гаражі, літні кухні. 
У деяких дворах серед руїн стоять 
вінки, в деяких по декілька… Але ті, хто 
був знайдений на тих місцях, ніколи не 
скажуть: «Скоро буде краще… Після 
Нового року!» Ця надія залишається для 
нас – живих.

Білобров Олександр, +38(097)230-0472

  Все буде добре…
          В новому роцi

Зміни. Як часто ми їх чекаємо! З 
кожним Новим роком або черговими 
виборами знов і знов сподіваємося на 
покращення життя, а воно, як обрій, усе 
віддаляється і віддаляється. Ми вдосталь 
уже наситилися розчаруваннями. Та, 
можливо, проблема тут не у виборах чи 
в чомусь іншому? І цар-батюшка тут ні 
при чому. Можливо, причина захована в 
кожному з нас? Біда в тому, що бажання 
змінити себе виникає лише тоді, коли 
опиняєшся  в критичній ситуації. 
Дорогий друже, задай собі питання, чи 
хотів би ти щось змінити, щоб отримати 
перспективу на майбутнє? Відповідь 
повинна бути чесною і необов’язково, 
щоб її хтось почув, бо вона для тебе!

Якщо ти, любий друже, повністю 
задоволений собою і невдоволений 
лише владою, погодою, родичами, 
друзями, обставинами, то далі можеш не 
читати. А коли хочеш справжніх змін у 
своєму житті, то залишайся з нами.

Спершу дозволь тебе запитати: «Чи 
маєш ти плани на завтра, на місяць, 
на рік, на десять?» І навіть, якщо 
скажеш, що живеш тільки одним днем, 
ти, хоч-не-хоч, все одно думаєш про 
майбутнє, і так чи інакше дбаєш про 
день прийдешній. Бо й тварини з літа 
готується до зими. Ти ж відрізняєшся 
від тварин тим, що усвідомлюєш, хто ти, 
й хоч деколи замислюєшся над своїми 
перспективами.

Не потрібно себе обманювати, що 
людина здатна планувати своє майбутнє. 
Для таких планів необхідно ну хоча б 
років сто, але ніхто і нікому не може дати 
гарантій на завтрашній день. Суспільство 
придумало страховки здоров’я й життя, і 
це зайвий раз доказує про безнадійність у 
майбутньому без Бога.

Вершиною людської далекоглядності 
є питання: «А що буде після смерті? І чи 
можна потойбічне майбутнє наперед 
запланувати?» Відповідь є в Біблії: 

«…їхні діла йдуть за ними слідом»; 
«І суджено мертвих… за вчинками 
їхніми» (Об’явлення 14:13, 20:12). Але 
Бог потурбувався про кожного тим, що 
послав у світ Свого Сина Ісуса Христа, 
якій народився від діви Марії і вніс за 
нас заставу - власне життя. Це Він дає 
справжню перспективу, ціль і зміст на 
землі, щоб отримати вічну нагороду на 
небі.

Одні говорять, що вже пізно мінятись, 
інші - що немає сенсу, бо дуже багато 

зроблено поганого, але є добрий Бог, 
і Він через Своє слово сказав, що коли 
кається грішник, то йому прощається 
все. Не частково, а все! І ось саме 
тут перед тобою може відкритись 
інша перспектива – перспектива 
неймовірно щасливого вічного 
життя!

І тобі, і мені дається право на вибір, 
але вкрай потрібно зрозуміти, що зміни 
все ж таки потрібні!

Пончко Андрій

Чи потрiбнi змiни?
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Що відчуває людина, коли проскакує 
перехрестя на червоне світло? 
Напевно, спочатку сильну тривогу, а 
потім, досягнувши безпечного місця, 
полегшення. Мовляв: «Встиг, ще й час 
зекономив...»

А ви пробували йти на «червоне» 
навмисно, відкидаючи всі правила 
дорожнього руху? Думаю, що таких 
знайдеться небагато. А я таке колись 
робив. Спеціально — тільки на червоне, 
тільки проти всього батьківського, 
всього, що гідне пошани, проти всіх 
святинь і правил.

Я народився і зростав у 
християнській сім’ї, де Слово Боже було 
непорушним авторитетом, де з простою 
вірою підносились у небо молитви і 
будувалось життя за євангельськими 
правилами. Але я чомусь з дитинства 
прагнув чинити навпаки. Мовляв: 
«По-своєму буду все вирішувати, а не 
наслідувати батьківське життя».

Ці свавільні думки наповнили 
мороком моє подальше життя. Почалось 
усе, як і в тисяч подібних мені — з 
друзів, у таких випадках ще й додають 
з «недобрих друзів». Але ж я сам шукав 
такий тип хлопців, сам приєднувався 
до певного гурту. Хіба мене до цього 
хтось силував? Та й сказати, що мої 
товариші були гіршими за інших, тоді не 
міг. «Подібне тягнеться до подібного» — 
безліч разів я відчув дію цього закону на 
собі.

Коли ти заблукав, а тим більше, 
коли навмисно звернув не туди — тебе 

підхоплює велелюдний потік, і вже не 
ти керуєш собою, а він направляє тебе. 
І якщо хочеш звернути, зупинитись, 
протистояти, вирватись чи збунтуватись, 
то не маєш можливості.

Саме так було зі мною. Спочатку 
мене захопили різні світські розваги у 
колі друзів та подруг. Потім, коли вже 
цього було мало, я свідомо занурився 
в наркотики. Лицемірним було моє 
життя: вдома одягав одну маску, 
перед товаришами — іншу. Це дуже 
виснажувало. Не раз всемогутній 
Господь намагався зупинити мене, але 
я, захоплений гріховною течією, летів у 
прірву.

Через деякий час я зрозумів, що стаю 
щораз більше залежним від пагубного 
зілля, яке нещадно руйнувало здоров’я, 
вкорочуючи вік. Це лякало. Друзі з 
компанії заспокоювали: «Яка різниця, 
як і скільки часу ти проживеш? Головне 
— взяти від життя все». Мене це не 
влаштовувало. Я знав, що Бог є, і часто 
непокоївся, що перед Ним доведеться 
дати звіт за все і отримати справедливу 
відплату.

Іноді я намагався зупинитися 
(«зістрибнути», як кажуть наркомани), 
але безуспішно. В голову приходили 
думки, що в мене ніколи це не вийде і 
мені вже ніхто не допоможе.

Якось зимового вечора ми з друзями 
поїхали на озеро. Всі були «під дозою». 
Коли вийшли з машини і спустилися до 
води, раптом побачили, що до нашого 
авто під’їхали якісь люди. Вони потужним 
ліхтарем стали освітлювати місцевість. 
Один з друзів прошепотів:

— Ховаємося, це міліція.
Але ми не встигли. Міліціонери 

помітили нас і підійшли:
— Що ви тут робите?
— Приїхали подивитися, чи замерз 

лід, — спробував пояснити один з 
товаришів.

Відповідь була безглуздою. Нас 
запідозрили і почали обшукувати, потім 
перевірили документи на машину. 

Не знайшовши нічого забороненого, 
міліціонери пішли наверх, де стояло 
авто. Вони побачили, що наша машина 
була іншої марки і кольору, ніж та, яка 
зазначена в документах. Нас покликали 
і ще ретельніше обшукали; перетрусили 
також і автомобіль. Міліціонери 
пригрозили покаранням. Але нам 
вдалося «домовитися», і ми, непокарані, 
поспішили додому.

Коли приїхали в селище, один з 
товаришів сказав:

— Як добре, що в нас не було з собою 
нічого, а то б точно сіли.

— Добре, що нічого не знайшли,— 
поправив інший, — у мене з собою була 
«трава»...

Хтось радів від того, що сьогодні 
пощастило. А я розумів, що це Бог 
зупиняє мене. Таких попереджень було 
багато.

І ось нарешті настав день 
моєї зупинки. Тоді я, як завжди, 
повернувся додому «під дозою». 
Раптом мені стало дуже погано. 
Але, на щастя, я знав вихід! Відразу 
ж став на коліна і почав благати Бога 
про допомогу (хоча зробити цей крок 
було нелегко)! Просив, щоб Він простив 
і змінив моє життя. І люблячий Бог 
зробив чудо! Він зняв з мене тягар гріха, 

звільнив від згубної залежності. Душу 
наповнили мир і радість, які намагався 
знайти в гріховних задоволеннях. З того 
часу я почав рухатися в протилежному 
напрямку, і налагоджувалось моє життя.

Якось я зустрів старого друга, який 
сказав: «Ти дивись, не затримуйся 
надовго у святих». «Ні, Господи! — 
подумав я. — У той бруд більше не хочу!» 
На сьогодні деяких з моїх колишніх 
товаришів вже немає в живих, а решта 
продовжують жалюгідне існування.

Від усього серця дякую всемогутньому 
Богові за безмірну милість, явлену мені. 
Він не тільки прийняв мене, але й дав 
великий подарунок — дружину і двох 
діток. Господь вірний Своєму Слову: 
«Того, хто приходить до Мене, не вижену 
геть». Слава Йому за це!

Погорєлов Павло, 
+38(099)199-67-25, Харківщина

Червоне свiтло

До початку Нового року залишалося 
зовсім небагато часу. Вікна майже всіх 
будинків були яскраво освітлені — 
люди готувались до свята. На вулиці 
траплялися тільки поодинокі перехожі, 
які поспішали до своїх домівок, несучи 
пакунки та наповнені сумки. Темряву 
ночі прорізали часті спалахи феєрверків 
та петард. Нажахана дворова кішка, 
пронизливо нявкаючи, намагалась під 
балконами заховатися від незрозумілого 
гуркоту й вибухів.

Нарешті я зайшла в яскраво 
освітлений дім молитви. Як гарно, 
ошатно прикрашено залу! Такі рідні 
знайомі обличчя. Серце трепетно 
завмерло від передчуття чогось 
радісного і приємного.

Коли  стрілка  годинника  наближається 
до позначки «дванадцять», часто людина, 
хвилюючись, намагається відгадати, що 
чекає її в майбутньому, загадує бажання, 
але не має впевненості, що омріяне 
здійсниться. А для християн зустріч 
Нового року — це особливий привід 
помолитися про майбутнє і подякувати 
Богові за отримані благословіння в 
минулому.

Незадовго до дванадцятої години 
присутні в домі молитви схилились на 
коліна. Кожен мав що сказати Господу. 

Закінчили молитись, коли було вже за 
північ. Всі сердечно привітали один 
одного, і почалося спілкування.

Ведучий звернувся до 
присутніх: 

 — Зараз ми пригадаємо основні 
події в житті нашої Церкви, які сталися 
минулого року.

 — Хто пам’ятає, що трапилося в 
січні? Лютому?

Почали відновлювати, дату за датою: 
весілля, народження дітей, приїзд 
гостей… Хтось заспівав улюблений 
псалом, а дехто засмутився недавньою 
втратою близьких.

Ведучий задав наступне запитання:
— Хто бажає поділитися 

спогадами, як Бог відповідав на молитви 
останнім часом?

Звичайно, найважливішим для 
мене було навернення до Бога сина 
Олександра. Чому покаявся саме він, 
адже молилась я за спасіння всіх своїх 
рідних? Пам’ять терпляче перегортала 
минуле, виділяючи основне від 
другорядного. Раптом згадалась одна 
подія, яка відбулася декілька років тому.

* * *
Було  звичайне  вечірнє  богослужіння. 

Проповідник читав із книги Вихід: 

«Посвяти Мені кожного перворідного, 
що розкриває всяку утробу». Потім навів 
приклади з Біблії: Анна присвятила 
довгоочікуваного синочка Самуїла ще 
до його народження; Йосип і Марія 
принесли Ісуса Христа для присвяти в 
храм та інші.

Могутня сила Слова Божого 
торкалася сердець присутніх, не 
залишаючи нікого байдужим. Я також 
помолилася:

— Господи, це до мене Ти говорив 
сьогодні! Мій старший син Олександр 
вже дорослий. Я не можу ні принести 
його, ні привести за руку, щоб віддати на 
служіння. Пробач, що не зробила цього 
раніше, бо сама ще не знала Тебе. Візьми 
мого сина у Свої руки, керуй далі його 
життям.

Прості слова лились із глибини 
серця. Здавалось, наче небо розкрилося 
в ту мить, слухаючи мою молитву.

Незабаром, їдучи з сином в 
тролейбусі, я помітила, що він дістав 
Біблію, розкрив і почав читати.

— Давно ти читаєш? — здивовано 
запитала.

— Недавно почав. Ви з Наталкою 
так багато говорите про цю книгу, і я 
вирішив дізнатися, що в ній написано. 
Часу мало, тому доводиться читати в 
транспорті.

Син тоді був студентом, тому цінував 
час. Згодом Саша почав задавати 

ПРИСВЯТА ПЕРВОРIДНОГО питання, намагаючись зрозуміти та 
усвідомити прочитане.

Минув приблизно рік, і Олександр 
вперше прийшов у дім Божий. Влітку на 
свято Преображення він покаявся, а ще 
через рік прийняв хрещення.

Спогади яскравими картинами 
промайнули в уяві. Тільки тепер я 
зрозуміла, що одержала відповідь 
на свою незвичайну молитву, в якій 
присвячувала старшого сина для 
Бога. І ця присвята перворідного була 
прийнята.

Ольга Григорівна, +38(098)268-79-78
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День 16 жовтня 2015 року в Чернігові 
видався теплим і святково погожим. 
Наша сім’я, в числі  багатьох друзів, 
родичів і сусідів, прийшла привітати 
Ольгу Василівну Виговську зі столітнім 
ювілеєм. Ми і раніше залюбки заходили 
до її домівки, де отримували молитовне 
благословіння на життя. Бабуся завжди 
пригощала чимось смачненьким, 
приготовленим власноруч. А як сяяли 
її очі, коли ми разом співали пісню за 
піснею про Спасителя світу Ісуса Христа! 
І тепер, сидячи на дивані, обкладена 
подушками, вона щиро посміхалася і 
благословляла усіх добрим словом.

На долю далеко не кожної людини 
припадає таке свято. А Ольгу Василівну 
Господь наділив довгим життям. 
Складним воно було, і зважаючи на те, 
що довелося їй пережити, нам повинно 
бути соромно, коли нарікаємо на кризу 
в країні чи нестачу грошей. 

Народилася Ольга Василівна в 
великій родині, де було шість хлопчиків 
і одна дівчинка. Час був скрутним, 
навкруги панував голод, тому з 
дитинства довелося працювати: пасла 
гусей і няньчила чужих дітей. Переміни 
одягу  дівчинка не мала і носила одну 
одежину декілька років підряд. Взуття  
також не вистачало. Було так, що одна 
дитина прийде зі школи, а друга в її 

чоботи перевзувається і біжить на урок. 
Закінчити Оля змогла тільки чотири 
класи, бо потрібно було працювати. 
Змалечку відвідувала з мамою 
богослужіння, хоча треба було пішки 
долати п’ятнадцять кілометрів. Мама 
вчила дітей любити Бога і ближніх. 

Оля мріяла стати медиком, і Бог 
виконав її бажання: вона закінчила 
фельдшерсько-акушерські курси і 
почала приймати пологи і лікувати 
людей. По роботі доводилося їздити 
на велосипеді в сусідні села. А ночами 
шила на замовлення. Інколи була 
змушена сама шукати вантажівку для 
тяжкохворого, щоб відвезти до районної 
лікарні. Пацієнта садила в кабіну, сама 
— на кузов. Бувало, після такої поїздки 
сидить вдома і лід з волосся вичісує...

Прийшов час, і взаємна любов 
об’єднала серце Олі і Петра Мазарчука. 
Та молоду сім’ю очікували важкі 
випробування. Невдовзі, після того як 
народилася перша дитина, німці почали 
бомбити місто. В  будинок, де вони жили, 
потрапила бомба і знищила його вщент. 
На тому місці зібралися люди, ніхто й 
не сподівався, що там є хтось живий. 
Проте, коли почали розбирати уламки, 
побачили непритомну молоду жінку, яка 
закривала собою свого малолітнього 
сина. Вона отримала тяжкі поранення  в 

голову, уламками вибило око і зуби,— 
надії на життя не було. Її занесли в якусь 
хату і на завтра збиралися поховати. 
Лежала Оля на широкій лаві і ледь 
дихала. А на десятий день, на диво всім, 
розплющила очі і почала витягувати з 
розбитої голови уламки дерева. Господь 
зберіг  її, бо вона  докладала зусилля, 
щоб рятувати інших.

А ще Ольга Василівна любить Бога. 
Любить більше за життя! В часи гонінь за 
віру їздила по селах з вісткою спасіння, 
розвозила християнську літературу, 

відвідувала  нужденних. В її квартирі 
часто збиралися віруючі для молитви 
і читання святої Біблії. Скільки було 
погроз, штрафів і неправдивих статей 
в газетах! Але вона завжди надію свою 
покладала на Господа і не падала духом. 
Ніколи не чули ми від неї скарг на важку 
долю. Завжди бадьора і терпляча, вона 
лише Богові розповідала про свої печалі 
і від Нього отримувала необхідну силу, 
чого і нас всіх вчила.  

Сім’я Бондаренко

100-лiтнiй ювiлей

Осінь. З дерев тихо злітають пожовклі 
листочки. Сіре небо проводжає у вирій 
зграю качок.

У вікно з цікавістю дивиться хлопчик 
років п’яти. Це Сашко. Він веселий, 
допитливий та рухливий малюк, але 
через неслухняність у нього постійно 
виникають неприємності.

Ось і цього разу Сашко зробив 
шкоду. Тато вирішив провчити хлопця 
— заборонив їсти солодощі до Різдва, 
проте сказав:

— Якщо Господь пошле тобі до свята 
шоколадного зайця, тоді зможеш ним 
поласувати.

«О, як ще довго чекати! — думав 

Сашко — Цілих півтора місяця! 
Можливо, татко пожартував? Де він 
бачив шоколадних зайців?» Хлопчик 
навіть гадки не мав, де можна дістати 
такі ласощі.

Через декілька тижнів Сашко 
захворів, а до батьків підійшла одна 
знайома і дала пакунок:

— Передайте це вашому синочку. 
Подарунок від Господа. Хай одужує 
швидше!

Тато подякував за сердечну увагу.
Коли батьки прийшли додому і 

розгорнули пакунок, то всі були дуже 
здивовані. На стіл вони поставили 
красивого шоколадного зайця! Він 
був загорнутий у золоту фольгу, ще й з 
червоним бантиком на шиї! Здивуванню 
і радості Сашка не було меж. Хлопчик 

ПОДАРУНОК у щирій молитві дякував Господу Ісусу 
Христу за незвичайний подарунок 
і просив у Нього допомоги бути 
слухняним.

Сашко довго грався подарунком. 
Йому зовсім не хотілося розмотувати 
такого красивого зайчика! Але все-
таки спокуса була великою, і він, 
поділившись зі своїми рідними, з’їв 
солодкий гостинець.

Пройшли роки, Сашко подорослішав, 
однак і зараз він чудово пам’ятає того 
шоколадного зайця, якого Господь зі 
Своєї милості та любові йому послав.

Ця історія нагадує наше життя. 
Щодня Господь турбується про нас 
і являє Свою милість, хоча ми її не 
заслуговуємо.

А. К.

Згарище… Суцільне згарище. І то не в 
лісі після гучного пікніку. Та навіть не на 
місці рідної хатини. Згарище в душі, яка 
є цінніша за всі скарби землі. Вона вічна, 
безсмертна… Таке згарище я побачив у 
погляді свого доброго знайомого. Очі - 
дзеркало душі, в них видно внутрішній 
світ людини. А в його очах не залишилось 
жодної тліючої жаринки… Попіл. Раніше 
там вигравав вогонь. Вогонь любові, 
стремлінь, якихось більших звершень 
заради коханої дружини, єдиної доньки. 
Та коли вони покинули його, все 
вогнище враз було залите алкоголем. 
Залишився тільки мокрий попіл… І 
наче прочитавши мої думки, промовив, 
ховаючи мутний погляд:

- Ти б заглянув до мене в душу, там 
нічого немає. Пусто. Нема нічого… 
Хоча ні, є ненависть до дружини, але 
парадокс: я її люблю і нікого більше 
покохати не можу ось уже три роки. 
Продовжую розвивати свій бізнес, адже 
вона полишила мене через те, що я не 
зміг задовольнити її фінансових вимог. 
В неї нема іншого чоловіка. Та мені без 
неї той бізнес не потрібен. Працюю, 

беру замовлення, потім не витримую - 
випиваю, клієнтів втрачаю. Якби ти знав... 
Там, у мене всередині все поламане, 
порозбиване, потрощене, порозкидане, 
ніби Мамай пройшовся. Ти не думай, 
що я алкоголік. Я хочу - п’ю, хочу - не 
п’ю. Себе ще можу контролювати. Та 
розумію: проблема в тому, що я хочу 
випити. Тільки протверезію, оціню 

ситуацію - і знову хочу випити. Побороти 
це бажання важко, сил нема. Ходжу до 
церкви щонеділі. Сповідаюсь - легше 
стає. Приходжу додому в чотири стіни… 
Згадую… Вип’ю – легше стає. Замкнуте 
коло якесь, і з цих хащів виходу не бачу… 

«Не бачу виходу…» - скільки 
подібних душевних пустель оточує нас! 
Чим допомогти знайомому? І тут мені 
згадався дідусь.

Кволий, сутужно дихаючий, 
згорблений, йому навіть з ціпком важко 
ходити. Зате очі, ніби небо в тихий, ясний 
квітневий день, коли жодна хмаринка не 

затуляє сонця, і воно пестить усіх своїм 
лагідним промінням. І оцей дідусь з 
юначим запалом в очах розповідав про 
свій життєвий шлях, що теж пролягав 
через душевну безвихідь.

- Життя моє було страшне, брудне 
й темне. Працював у шахті. Навколо - 
пітьма: чорне вугілля, всюди пилюка, 
я весь брудний. Та найгірше - те, що 
таким було моє сумління й моя душа. 
Піднявшись на поверхню, додому не 
поспішав. Коло друзів, посередині 
стіл з пляшкою й сяка-така закуска. 
Повертався додому затемна. Навкруги 
життя не бачив. Вдома жінка від мене 
натерпілася: бив жахливо, інколи сам 
не знав за що. Але потім почав читати 
Євангеліє, по якому жила моя дружина. 
Прочитав, що Ісус народився від діви 
Марії, щоб мене спасти. Ходив по землі і 
вчив, як потрібно жити. Помер на хресті 
за мої гріхи, воскрес і вознісся, щоб я міг 
бути на небі. І я вирішив скористатися 
цим виходом, цією любов’ю, цим 
Божим змилуванням. За десятки років 
нарешті побачив, як сонечко сходить, 
проганяючи темінь, як звичайна 
травичка зеленіє, як деревця квітнуть, 
як яблучка, грушки, сливки достигають. 
Прозрів!.. Почув сміх діточок на вулиці, 
цвірінькання горобця. Ожив!..

В. Ц.

Де вихiд?... або Рiк 
Господнього змилування



ДВА БЕРЕГИ6

Рейтинг щастя
Хто ще не чув про міжнародний індекс щастя? Його ціль - відобразити добробут 

людей та стан навколишнього середовища в різних країнах світу. В розрахунок 
береться суб'єктивна задоволеність життям людьми, очікувана тривалість життя і 
так званий «екологічний слід». В 2015 році в ньому брали участь 158 країн. Україна 
посіла 111 місце. 

Місце Країна
1  Швейцарія
2  Ісландія
3  Данія
4  Норвегія
5  Канада

14  Мексика
15  США
16  Бразилія
21  Великобританія
26  Німеччина
52  Молдова
64  Росія

100  Монголія
111  Україна

Що робить мексиканців щасливішими за німців чи українців? Чи всі задоволені 
життям в Швейцарії? Та й взагалі, чи добробут нації дійсно робить серця 
щасливими? Адже й у розвинутих країнах процвітає зло, насильство, ненависть… 
А у бідних країнах завжди можна знайти дійсно щасливу людину.

ЦIКАВО ЗНАТИ

Різдво Христове – це свято в 
повному сенсі цього слова. Саме тому, 
від початку до наших днів, навколо 
нього йде постійна боротьба. Вона 
почалася ще в невеличкому містечку 
Віфлеємі, коли Ірод послав вояків 
вбивати дітей. І продовжується ще 
й досі. Ось деякі приклади з історії 
цього протистояння.

В Англії в 1644 році святкування 
Різдва було заборонено спеціальним 
парламентським Актом. В цей день 
повинні були працювати всі заклади, 
подарунки та інші спроби зробити 
день святковим оголошувалися 
язичницькими вигадками. Через деякий 
час свято було повернено населенню.

У Бостоні святкування 
Різдва було заборонено протягом 
22 років – з 1659 по 1681. Заборона 
була знята завдяки губернатору серу 
Едмонду Андрос. Але навіть після того 
знадобилось декілька століть, щоб 
Різдво стало поширеним святом в 
Бостоні.

У Франції під час Великої 
Французької революції  в 1793-1794 
роках спроба знищити християнство 
та замінити його так званим «культом 
Розуму». Для цього був введений 
новий республіканський календар. 
Відлік часу від Різдва Христового, а 

також семиденний тиждень з неділею 
відмінявся. Свята були приурочені до 
революційних чеснот. Через деякий час 
ці нововведення були зупинені новою 
владою.

Німеччина. Нацистська 
партія Третього Рейху теж намагалася 
прибрати особистість Христа з 
різдвяного свята. Всякими способами 
вони заміняли все, що нагадує немовля 
Ісуса, на блискучу свастику, залізний 
хрест та іграшки для ялинки у вигляді 
гранат. В планах було знищити емоційні 
зв’язки церкви та Різдва, перетворивши 
улюблене свято в святкування зими та 
світла за язичницькими традиціями. 
Всі згадування про немовля Ісуса 
та Різдво були вирізані або змінені. 
Переписуванням різдвяних пісень 
керував головний нацистський ідеолог 
Альфред Розенберг.

Радянський союз. У 
20-ті роки минулого століття йшла 
боротьба з релігією в СРСР. Перший 
номер «Безбожника» (щотижнева газета 
атеїстичного спрямування) вийшов 
перед  Різдвом. У 1923 році партійні 
лідери постановили відсвяткувати 
«комсомольське різдво». У ці дні по 
всім містам та селам проводились 
карнавальні «поховання релігії».

У 1927 році влада заборонила 
встановлювати ялинки на різдвяні свята. 
За цим особливо слідкував спеціальний 
патруль, караючи тих, хто не підкорявся. 
Вважалося, що такими святкуваннями 

батьки привчають дітей до релігії. У 
школах та дитячих садках висіли плакати 
з лозунгами: «Родители, не сбивайте 
нас с толку – не делайте Рождества и 
ёлку!». «Комсомольськая правда» писала: 
«Святкувати Різдво – це святкувати 
рабство з неуцтвом». Але під новий 1936 
рік раптово все помінялося. Ялинку, яку 
до цього називали релігійним мотлохом, 
знову повернули до життя. Але тепер з неї 
зробили  новорічну  ялинку, тобто релігійне 
святкування замінили ідеологічним. На 
території колишніх радянських республік 
й досі Новий рік замінює за масштабністю 
святкування Різдва.

Підготувала Гордієнко А.

Спроби знищити Рiздво

Пророцтва про народження 
Господа Iсуса Христа

промовлення

«І  сказав  Господь  Бог  змієві: «…і  ворожнечу  покладу  
між  тобою і між жінкою, і між потомством  твоїм  і  між  

потомством  її;  воно  буде  уражати  тебе  в  голову,  а  ти  
будеш жалити  його в  п’яту». Буття 3:14-15

Близько
6000 років тому 

назад

«Тому  Господь Сам дасть вам знака: Ось, діва в утробі 
зачне, і Сина породить, і назвеш ім’я Йому: Еммануїл».  

Ісая 7:14

7-8 століття
до н. Х.

«Бо Дитя народилось нам, даний нам Син, і влада на 
ременах Його, і дадуть ім’я Йому: Дивний, Порадник, Бог 

сильний, Отець вічности, Князь миру». Ісая 9:5

7-8 століття
до н. Х.

«І потрясу всі народи, – і прийде Бажаний всіма 
народами…»  Огія 2:7

6 століття
до н. Х.

«Бачу  Його,  але  не  тепер;  дивлюся  на  Нього,  та  Він   
не  близько.  Сходить  зірка  від  Якова  і  постає  жезл  від  

Ізраїля…» Числа 24:17

15 століття
до н. Х.

«А ти, Віфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди,- 
із тебе вийде Мені Той, що буде Владика… і віддавна 

постання Його, від днів віковічних».  Михей 5:1

8 століття
до н. Х.

«Сімдесят років-тижнів призначено для твого народу та 
для міста твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений, і 
міра гріха буде повна… Та знай і розумій: від виходу наказу, 
щоб вернути Ізраїля й збудувати Єрусалим, аж до Владики 

Месії сім тижнів та шістдесят і два тижні… » 
 Даниїла 9:24-25 

6 століття
до н. Х.

Разом з зимовими холодами до нас 
приходять і свята. Найбільші з них — 
Різдво та Новий рік. І якщо з Новим Роком 
все нібито ясно, то при вибірковому 
опитуванні на запитання: «Що для 
Вас значить Різдво Христове?», 
в основному, відповідали так:

— це щось пов’язане з кутею;
— це просто свято, нічого не можна 

робити;
— це велике свято, народився 

Спаситель, тільки я дуже грішна;
— це складне питання;
— на Різдво можна щось загадати;
— Різдво асоціюється з теплими 

казковими спогадами, подарунками;
— чим дорослішим стаєш, тим менше 

на це свято звертаєш увагу.
Друге запитання було таке: «А яке 

свято, на вашу думку, більше?»
І тут відповіді теж не однозначні:
— все-таки більшим святом вважаю 

Новий рік, так ми навчені з дитинства;
— Новий рік для нас не свято;
— більше свято все-таки Різдво, бо 

воно пов’язане із Спасителем;
— більше сили та коштів витрачається 

на Новий рік, хоча Різдво — приємніше: 

Передсвяткове опитування

Соломонова мудрість
- Господнє Ім'я сильна башта: до неї втече справедливий і 

буде безпечний.
- У Господньому страхові сильна надія, і Він пристановище 

дітям Своїм.
- Хто знаходиться поміж живих, той має надію, бо краще 

собаці живому, ніж левові мертвому!
- Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в 

келеху й рівненько ллється, кінець його буде кусати, як гад, і 
вжалить, немов та гадюка.

- І пам'ятай в днях юнацтва свого про свого Творця, аж 
поки не прийдуть злі дні, й не наступлять літа, про які 
говорити ти будеш: Для мене вони неприємні!

- Глупота людини дорогу її викривляє, і на Господа гнівається 
її серце.

- Для всього свій час, і година своя кожній 
справі під небом.

- Що є, то було вже воно, і що статися 
має було вже, бо минуле відновлює Бог!

- За доброго дня користай із добра, за злого 
ж розважуй: Одне й друге вчинив Бог на те, 
щоб людина нічого по собі не знайшла!

подарунки дітям, колядки;
— Різдво більш світле свято, але ми 

за звичкою святкуємо Новий рік;
— Новий рік, а про Різдво не 

замислювався;
— Новий рік, бо тоді стоїть ялинка, 

ми йдемо до бабусі, і більше їжі;
— Різдво, бо маємо більше 

спілкування, люди ходять у гості, 
колядують. А Новий рік — так собі.

Виявляється, Новий рік та Різдво 
для різних людей можуть мати зовсім 
протилежні значення, і це залежить 
від багатьох чинників — від сімейного 
виховання до свідомої віри в Христа як 
особистого Спасителя.

Цікава статистика
Із 100 опитуваних:

51% вважає більшим 

святом Різдво Христове;

33% вважають 

важливішим Новий рік;

8% ставляться до обох 

свят однаково;

8% вважають ці свята 

просто вихідними днями.
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І
Вдосталь посмакувавши третьою за 

цей ранок цигаркою, Олег відсмикнув 
вицвілу штору від вікна, крізь вузькі 
щілини якого дуло холодом, і він 
наповнював усю кімнату. Коли чоловік 
виглянув,  йому здалося, що сірий туман 
заполонив вулицю так, як дим від його 
цигарок - кімнату. Складалось враження, 
що вчора світ пережив вибух таємничої 
епідемії, й у місті не залишилося жодної 
живої душі. Тільки самотній вітер гуляв 
вулицею, грався свіжовипалим снігом  
і насвистував свою звичну різдвяну 
мелодію.

Розглядаючи картину за вікном, він 
роздумував над тим, що було б значно 
краще, якби влада не давала ледарям 
зайвого приводу для байдикування й 
відмінила вихідні на Різдво. Олег не звик 
сидіти без діла, але оскільки вихідні ще 
досі не відмінили, він зробив висновок, 
що при владі сидять такі ж ледарі й 
нероби, і вилаявся вголос.

Існувало дві категорії людей, 
котрих цей чоловік вважав тягарем 
цивілізованого суспільства: ледарі 
та «церковники», як він їх називав. 
Перші  не приносили жодної користі, 
а лише споживали блага, створені 
іншими людьми. А другі – окрім того, 
що не приносили нічого доброго, так 
ще й створювали безліч проблем. 
Вони гальмували розвиток суспільства 
своїми застарілими байками, 
відстоювали позиції, притаманні 
хіба що середньовічним неукам та, 
що найнебезпечніше, пропагували 
свою абсурдну філософію, котра 
затьмарювала  розум.

Закінчивши сніданок, він одягнув 
зимове пальто  й  вирушив до  найближчого 

газетного кіоску. Проходячи повз церкву, 
він лише фиркнув та, задоволений собою, 
попрямував далі.

Коли він прийшов до місця 
призначення, його радість швидко 
змінило невдоволення, адже кіоск 
виявився зачиненим. Але яким було його 
роздратування, коли у віконці він помітив 
записку: 

Це настільки розлютило Олега, що 
він схопив записку, розірвав її на дрібні 
шматочки й жбурнув на засніжену землю.

Розлючений, він квапливо прямував 
додому, і подумки захопившись 
прокльонами на адресу продавця кіоску, 
навіть не помітив, як послизнувся і, 
втративши рівновагу, впав на лід.

ІІ
Богдан із сім’єю повертався додому, 

обговорюючи проповідь з ранкового 
богослужіння. Та їхню розмову перервав 
крик Олі, наймолодшої доньки. Саме 
вона помітила, що край дороги лежить 
якийсь чоловік. Богдан швидко підбіг до 
нього і, нахилившись, почав перевіряти 
серцебиття. Впевнившись, що чоловік 
живий, він заспокоїв свою сім’ю та 
попросив дружину поспішити додому, 

щоб підготувати місце для цього 
добродія, адже він добряче вдарився 
головою.

Хвилин за п’ять вони вже були на 
місці. Поки дружина накривала на 
стіл, батько та старші діти принесли 
незнайомця до будинку й поклали 
його на ліжко. Чоловік все ще був 
непритомний. Двоє найменших дівчаток 
обережно наблизились до нього й 
почали його розглядати. Аж раптом він 
поворухнувся й тихо застогнав. Богдан 
нахилився до нього і сказав:

- Пане, ви можете не хвилюватись, ми 
хочемо лише допомогти вам. Ви, певне, 
послизнулись і добряче вдарились 
головою. Не переймайтесь, ми про вас 
подбаємо. Вам треба добре відпочити. Та 
незнайомець не зміг навіть відповісти, й 
чи то знову знепритомнів, чи заснув.

ІІІ
Перше, що почув Олег, прийшовши до 

тями, було не що інше, як різдвяна пісня. 
Але він почувався таким виснаженим, 
що навіть не мав сили роздратуватись. 
Побачивши, що очі незнайомця 
розплющились, Богдан підійшов до 
чоловіка і, усміхаючись, сказав:

- Схоже, це Різдво ви святкуватимете 
з нами.

- Ви – наш різдвяний  подарунок,- 
підхопила Оля, й  вся сім’я зайшлася 
веселим сміхом.

 - Як я тут опинився? - запитав Олег.
Богдан швидко пояснив йому, що 

трапилось, та познайомив зі своєю 
сім’єю. Він продовжив:

- Ви, мабуть, послизнулись  на дорозі, 
адже сьогодні досить  слизько.

- Досить слизько,- пробурчав  Олег, - 
Справа не в тому, що  слизько, а в тому, що 
якийсь  «церковник» вирішив зачинити 
газетний кіоск лише тому, що  сьогодні 
Різдво. Ще й записку  цю написав: «Хоч 
у цей день  почитайте Євангелію, а не 
газету. Щасливого Різдва!» Ось він і  
ощасливив мене сьогодні! Та якби не він, 
я б не розлютився й не послизнувся б, і 
не впав би, і не гаяв би зараз тут свій час, 
а займався б бухгалтерією! - випаливши 
це, Олегу значно покращало. Раптом 
Оля сказала:

- Та це ніякий не ''церковник'' написав, 
це ж тато наш. Правда, татку? 

Богдан, почервонівши, відповів:
- Якби я тільки знав, що моя записка 

призведе до таких наслідків! Я ж хотів 
послужити цим Господу. Я думав, що, 
можливо, хтось прочитає її й скаже сам 
до себе: «А й справді, коли останній 
раз я читав Євангелію?» Прочитавши, 
покається й навернеться до Господа.

Почувши це, Олег просто вийшов із 
себе:

- Ці «церковники» не припиняють 
мене дивувати! Подумати тільки! Господу 
послужити! Від вас найбільше бід. Ваше 
вчення розповсюджується світом, як 
чума. І приносить такі ж наслідки! 

Здавалось, що зараз він просто 
несамовитий від люті. Та раптом Оля 
запитала:

- Дядечку, чому ви такий сердитий? 
Ми ж не хотіли вам заподіяти нічого 
лихого. Навпаки, тато допоміг вам і 
прийняв до себе. А може, й справді це не 
просто так. Може, це від Господа? Може, 
Він побачив, що ви будете зустрічати 
Різдво на самоті й  вирішив вас потішити?

 Олег тільки ще дужче роздратувався 
та сказавши, що не має наміру тут 
залишатись, гримнув дверима та вийшов 
з будинку.

ІV
Надворі сутеніло. Олег поволі 

прямував додому, адже почував себе ще 
досить слабким. Менше ніж за годину він 
вже був вдома. Опинившись у вітальні, 
він підійшов до вікна й за звичкою почав 
запалювати цигарку, та палити чомусь не 
хотілось. Він думав про те, що, напевно, 
перегнув палицю. Все ж таки ці люди не 
залишили його на вулиці, а принесли до 
свого дому та були досить люб’язними. 
Інші не захотіли б псувати собі свято, 
витрачаючи час на якогось незнайомця.

Годинник показував о пів на 
десяту. Олег приліг на ліжко, та через 
головний біль ніяк не міг заснути. У 
його голові снувало безліч думок, які 
швидко змінювали одна одну. Сумління 
говорило, що варто було б вибачитись 
перед тими людьми та подякувати 
їм. Намагаючись відволіктись від 
цих роздумів, Олег попрямував до 
книжкової шафи. Він переглядав полицю 
за полицею з надією знайти книгу, яка 
б відволікла його від цих настирливих 
думок. Раптом серед десятків книг 
погляд прикувала старенька Біблія, яку 
колись читала його покійна мама. Він 
так і не викинув її, адже це була єдина 
річ, котра нагадувала про неї. Вона 
лежала тут вже не один рік, та раніше 
Олег не хотів навіть наближатись до 
неї, вважаючи, що Біблію читають лише 
бездумні фанатики. Раптом у його голові 
промайнули слова з Богданової записки.

- Гмм, - подумав він, - може, й не таке 
це вже й безглуздя. Ті люди зовсім не 
були схожі на фанатичних ''церковників''. 
Врешті-решт, я ж нічого не втрачаю. І 
його рука поволі потягнулася до полиці.

Майбук Наталія

На днях передивлялася свою 
бібліотеку. У моїх дітей, мабуть, як і в усіх, 
є твори, які після першого перегляду 
відкладаються на далеку полицю, а є такі, 
що кожного разу читаються з цікавістю, 
ніби вперше. От і повість Сюзен 
Войцехівські «Різдвяне диво містера 
Туммі» відноситься  до таких. Діти завжди 
залюбки готові її слухати, особливо 
холодними зимовими вечорами. І це 
не дитяча новорічна казка, як хтось 
може думати. Це правдива історія про 
нещасну людину, котра щиро повірила 
різдвяній вістці, і її життя змінилося. 
Коротко розповім сюжет цієї повісті.

Містер Туммі був мовчазним  і 
невеселим, через що й отримав 
прізвисько Похмурий, хоча ніхто не 
знав причини його замкнутості. А 
життя повернулося до нього, як то 
кажуть, спиною. З того часу, як загинули 
улюблені дружина і син, він не бачив  
сенсу жити далі. В душі поселилися 
тільки невимовний біль і безконечний 
сум, зробивши його нелюдимим. Але 
одного разу і для нього, ніби яскрава 
зірка, засяяла надія. А допоміг в цьому 
маленький хлопчик.

Містер Похмурий був різьбярем по 
дереву, і якось напередодні Різдва до 
нього прийшла зробити замовлення 
вдова з сином. Вони хотіли відновити 

загублені фігурки учасників різдвяної 
ночі. Вмовити небалакучого майстра 
було складно, та й до свята залишалися 
лічені дні. Крім цього, вдова просила 
містера Туммі навчити різьблення 
її сина, і хлопчик, маючи велике 
бажання освоїти це ремесло, обіцяв на 
уроках сидіти тихенько і не заважати. 
Отримавши згоду, він почав відвідувати 
свого похмурого вчителя і щодня 
уважно стежив за старанною працею 
талановитого майстра. Нарешті почали 
вимальовуватися силуети тваринок! Та 
замість захоплення маленький учень 
проявив непошану — спираючись 
на спинку майстерно виточеного 
стільця,  хлопчик  збентежено загойдав 
ногами, завовтузився, почервонів...  
Йому потрібно пояснити  майстру, 
що  тваринки, які той робить, повинні  
бути усміхненими, адже поруч з ними 
народжений Ісус! Вони не можуть бути 
сумними і пригніченими. А Йосип з 
Марією повинні бути найщасливішими! 
Саме в їх сім’ю Бог Отець послав Свого 
Улюбленого Сина, сповнивши душі 
божественною любов’ю і благодаттю. І 
від теплоти їх сердець навколо також 
стало затишно.

Хлопчик так завзято, так натхненно 
розповідав давно знану різдвяну 
повість, що з його уст вона звучала 

якось по-новому. Поступово в серці 
сумного чоловіка ставало ясніше, він 
починав розуміти, що там, де Господь 
— там радість! Там щастя! Там свято! 
Любов Божа осяяла його нещасне серце, 
вгамувала біль, і воно відкрилося для 
прийняття Божого спасіння. Ні, його 
змінили не різдвяні фігурки тварин, а 
думка про те, що все навкруги міняється 
від Господньої присутності. Ставши 
новою людиною, він, на превелике 
здивування сусідів і односельчан, 
відвідав різдвяне богослужіння разом з 
новими друзями, котрі стали частинкою 

його нового життя, його майбутньою 
сім’єю.

Різдвяна зірка сяє на небі вже 
більше двох тисячоліть, та не побачать 
її ні астрономи, ні космонавти. Побачити 
зірку спасіння можна лише очима віри 
в Ісуса Христа, Який спасає людей Своїх 
від гріхів їх. Дорогий друже, в ці святкові 
дні бажаю, щоб ти, як і я в свій час, 
замислився над цією істиною і зрозумів, 
що змінити життя на краще можливо 
тільки з вірою в прихід Месії саме для 
тебе, в твоє життя, в твоє серце.

Бондаренко Аня

Похмурий майстер

Хоч у цей 

день почитайте 

Євангелію, а 

не газету. 

Щасливого Різдва!

Одного Різдвяного дня



ДВА БЕРЕГИ8

Знайди назву міста
1. Нічна сторожа, якій з’явилося небесне військо 
і звістило про народженого Христа. 2. Що Ісус 
Христос прийшов взяти на Себе, щоб спасти 
людей? 3. Що на плечах (раменах) народженого 
Дитяти? Як написав пророк Ісая в розділі 9? 4. «І 
Всевишнього... обгорне тебе»,— сказав ангел до 
діви Марії. 5. Котрий євангеліст найбільше описав 
народження Ісуса? 6. У 17-му псалмі так два рази 
псалмоспівець називає Господа Спасителя. 7. «І 
ти, Вифлеєме, земле Юдина, не менший нічим між 
осадами Юдиними... з тебе з'явиться Вождь». 8. 
Через кого Бог декілька разів говорив з Йосипом 
— чоловіком Марії? 9. Йосип —  тесля, Захарій — 
священик, мудреці — дослідники зірок. Як одним 
словом називають вид трудової діяльності? 10. 
«Візьміть на себе ярмо Моє. Бо ж ярмо Моє…» — 
закликав Христос людей. 11. Коли ангел з’явився 
пастухам, від великої слави Господньої на полі 
сталось... 12. «Було Світло істинне. І темрява не 
огорнула Його»,— пише євангеліст. Як називають 
глибоку, безпросвітну темряву? 13. Куди постійно 
дивилися мудреці, подорожуючи в Юдею? — 
У... 14. Як зветься чоловік, який вірить не Богу, 
а марноті? 15. Який провідник привів людей з 
далекого краю до Божого Дитятка? 16. Правнук Якова, який потрапив у родовід Христа-Месії. 17. Про яку свою 
частину тіла говорив старець Симеон, тримаючи на руках Немовля Христа? 18. Архангел, херувим, серафим 
— це ангельські... 19. У кого питав цар Ірод, де має народитися Христос? 20. «Ось вам... Дитину сповиту ви 
знайдете, що в яслах лежатиме»,— сказав ангел пастухам.

ДИТЯЧА СТОРIНКА

Видання віруючих Євангельских християн-баптистів МСЦ.                                               Видається на пожертвування віруючих. 
      м.Київ; контактний телефон: 097-081-58-39.                                                                             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 по зручному для 
вас регіональному телефону:

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

Західна Україна 
+38(068) 724-24-97, Ігор;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. 

+38(050) 295-29-34, Тимофій;
Дніпропетр., Запорізька, та 

Кіровоградська
+38(067) 140-47-48, Костянтин;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська

+38(067) 161-17-38, Генадій
Вінницька та Хмельницька обл. 

+38(067)988-34-79, Антон;
Чернігівська та Житомирська обл. 

+38(067)121-00-32, Андрій;
Черкаська обл. 

+38(097)301-02-21,  Сергій.

— І-і і-і-у-і... Татку, я 
вже майже прочитала, — обернулася 
жвава рудокоса дівчинка до 
чоловіка, який з двома спортивними 
сумками на плечах, впрівши, насилу 
добрів до входу.

— То ти тільки знайомі букви 
знайшла, — сумно посміхнувся він, 
— там написано: «Центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії».

— Це так називається ця лікарня?
— Так, доню.
— Дивно... А чому б не назвати 

лікарню лікарнею?
Іринці Карпук до лікарень не 

звикати. Від самого народження 
вона безліч разів бувала там. «Це 
все через ваду серця...» — завжди 
журно киває головою бабуся, яка 
іноді лежить в лікарні з онукою, 
зміняючи татка. А мами немає. «Десь 

далеко поїхала і пропала»,— теж, 
бува, повторює бабця сумно. Іноді 
ж каже: «Повіялась». Але Іринка не 
розуміє цього і їй здається, що так 

В Євангелії написано, що 
коли народився Ісус Христос, 
то Йому прийшли поклонитися 
зі сходу мудреці. Мудрецями, 
або волхвами, в давнину 
називалися вчені люди — 
газеріми. Проживали вони, 
найімовірніше, в вавилонських 
краях і займалися вивченням 
зірок. В давнину люди вірили, 
що при народженні великої 
людини з'являється на небі нова 
зірка. Багато язичників, навчені 
від юдеїв, які були колись у 
Вавилоні в полоні, знали про 
майбутній прихід в світ Месії — 
великого Царя Ізраїльського, 
Який підкорить весь світ. Тому 
чекали, що коли народиться цей 
Цар, то на небі з'явиться нова 
зірка. Волхви ж ці, певно, були 
благочестивими, і Господь, 
з  милості Своєї, дав їм таке 
знамення — на небі появилася 
незвичайна зірка. Якби це були 
якісь чаклуни чи ворожбити 
на зірках, вони не прийшли б 
вклонитися Господу, бо Він у 
Старому Завіті засуджує ворожбу 
і астрологію, як різновид  служби 
демонам. 

Побачивши  зірку, мудреці  
одразу зрозуміли, що очікуваний 
Цар Юдейський вже народився. 
Вони зібралися в дорогу і пішли 
в столицю Юдейського царства 
— Єрусалим, щоб дізнатися 
там, де цей Цар народився, і 
поклонитися Йому. Але Він 
народився в невеличкому селищі 
Віфлеємі, у хліві.

Пізніше люди склали безліч 
легенд про цих мудреців, про 
що Євангелія не вчить.

Нове серце
говорити про маму зле.

Незважаючи на свої п’ять років, 
дівчинка вже вивчила багато букв 
і дуже любить про все питати — в 
татка, в бабусі, в лікарів, у хворих, і в 
усіх оточуючих. А ще вона страшенно 
любить рухатися: стрибати, бігати, 
доганяти, але її за це сварять. «Лікар 
дозволяє тільки повільно ходити»,— 
нагадує завжди бабуся. Тому 
доводиться затискати свої фіолетові 
губки і ходити, мов старенька. Але 
вона вже призвичаїлась. І, до речі, що 
губи, не такі, як у всіх,— фіолетового 
кольору,— теж уже звикла.

 Утім, зараз з’явилася надія — 
тут в Києві є професор з довгим-
предовгим прізвищем, який 
може «відремонтувати» Іринчине 
сердечко. Тато з бабусею на це 
дуже сподіваються. Зібрали багато 
грошей. В такі трилітрові банки, що в 
магазинах. Вона сама бачила, там на 
них була її фотографія. Маленькою, 
навіть іще з мамою. До того ж, гроші 
позичили в татового начальника, не 
наші — такі довгі, зеленого кольору. 
«Тепер буду робити на крані для 
начальника до самої смерті. Але 
якщо в неї щічки і губки стануть 
рожевими, то буду найщасливішим 
на світі...» — це тато так сказав 
комусь по телефону і заплакав.

П л а ч е 
з а з в и ч а й 
тільки бабуся, 
особливо, коли 
свариться з 
татом. Він, буває, 
п р и х о д и т ь 
п’яний, і тоді 
вони з бабусею 
скандалять. А 
в неї, в Іринки, 
тоді сердечко 
починає дуже 
швидко битися, 
так що це 
помітно навіть 

через футболку. І ще стукає в вухах, 
і вона задихається. Навіть погано 
робиться. Тоді бабця покидає 
сваритися і біжить давати їй краплі.

Хто такі мудреці?

 

Ще тато курить, і через це йому 
важко лежати в лікарні з Іринкою, 
й він цього не любить. Його лають 
лікарі, тоді він пробує не курити,— 
і від цього дратується. Але зараз, 
здається, татові теж можуть 
допомогти. Ні, не в лікарні, а ось цей 
папірець в Іринчиній руці.

Що це, Іринка ще не знає. 
Почитати вона попросить татка, коли 
облаштуються в палаті. Але й зараз 
вона бачить, що тут намальовані 
три серця — чорне, червоне й біле 
— значить, цей папірець написаний 
точно для неї. І для її тата. Серце ж 
стає чорним від диму цигарки?

Сьогодні ось так усе-усе про 
себе Іринка розповіла своїй сусідці 
в поїзді — Аліні. Вона гарна і добра 
— заплела вранці руді Іринчині 
косички. І ще якась світла, як... ангел. 
«Може, це Бог послав мені ангела?» 
Аліна розповіла найголовніше — 
про те, що робити з усяким злом в 
житті.

Якщо Іринчине сердечко 
«відремонтують» і вона не помре, то 
хоче бути схожою на Аліну — ходити 
в довгій спідниці, отак заплітатися, 
як та, і не фарбувати очі й губи, а ще 
обов’язково бути такою ж доброю. 
Вона також розповідатиме людям, 
де беруться нові «білі» серця і що 
робити, коли серце в тебе вже 
«чорне й брудне» — якщо вже злився 
і накоїв недоброго.

Аліна розказала, що всім людям 
потрібне нове сердечко: і їй, Іринці, 
і татові, й бабусі, і її далекій мамі, тоді 
життя стане зовсім іншим. «Як же 
цікаво послухати, що ж там у цьому 
важливому папірці написано!..» 
— це питання вже півдня займало 
маленьку голівку. Дівчинка не 
зовсім розуміла, про що говорила 
Аліна з татом, але відчувала: те, що 
написане, — правда, і вся її п’ятилітня 
ще незасмічена внутрішність 
розкривалася назустріч цим 
важливим словам. І ось нарешті:

— Ну добре, сідай, доню, я тобі 
прочитаю, що тут написано...

(далі буде)
Миронюк Андрій


