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

ДВА БЕРЕГИ

А коліщатко крутиться, 
крутиться...

Останнім часом погляди українців з 
певним острахом звернені до лічильни-
ків газу, води, електроенергії. І чим ближ-
че зима, тим тривожніше на серці — як за 
все заплатити, чи буде субсидія, а якщо 
ні?

Навіщо ходять 
на Еверест?

Екстремальні умови найвищої гори 
світу по-справжньому роблять її горою 
смерті. І кожен, хто відправляється на 
штурм, знає, що може не повернутися. 
Досить найменшої помилки, щоб втрати-
ти свідомість: впасти і більше не підняти-
ся...

1415 р. 
Смерть за правду

1999 року папа Іоанн Павло II просив 
вибачення перед усіма народами за 
смерть Яна Гуса. Великий проповідник-
реформатор вмер за правду. Вирок про 
спалення Яна Гуса був приведений у 
виконання в день його народження...

Підмочена 
репутація

Ось і знайомі двері з табличкою, а 
у вухах ніби брязкіт розсипаного відра 
гайок, болтів, ключів... «Треба, Іванови-
чу!»— почув з глибини душі й, постукав-
ши в ритм серця, що мало не вискочило з 
грудей, штовхнув їх.
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Н ема в житті нічого безкоштовного. 
Це тільки здається так. Насправді 
ж за все потрібно заплатити якусь 

ціну. Іноді дуже високу! Наприклад:
— За здоров’я люди віддають будь-які 

гроші, тому маленькі аптеки отримують великі 
надприбутки.

— За розваги часом віддають місячні 
заробітки, а то й більше.

— Щоб не бути голодним, потрібно купити 
хоча б дешевого хліба, кожного дня.

— Зима примушує одягнутися тепліше — це 
знову гроші.

— Мода — великий щосезонний вимагатель.
— Комфорт коштує занадто дорого, тому 

більшість людей живе у простих умовах.
— Щоб задовольнити духовні потреби, 

купують книги, відвідують театри та кіно або 
бронюють білети на стадіони чи в концертні 
зали.

— За добрі відносини теж потрібно чимось 
пожертвувати, навіть якщо це й в сім’ї.

— Відпочинок також не безкоштовний.
— Злодій заплатить роками неволі.
— Заздрісник — хворобами печінки.
— Байдужий — нещасним випадком.
— Гордий — самотністю.
— Спортсмен — інвалідністю.
І про це ясно говорить Біблія: «Що посіє 

людина, те і пожне».
Багато чого сьогодні витрачається людьми 

марно, що врешті-решт не приносить ніякого 
внутрішнього задоволення. Але є в житті те, за 
чим не жалкують, хоч заплачена ціна. Наприклад: 
хороший музикант — за втраченим часом на 
репетиціях, батьки — за недоспаними ночами 
біля хворої дитини після уздоровлення.

І саме в цьому номері наше завдання показати 
те, куди потрібно витратити не тільки кошти, але 
й дорогоцінний час, сили та здоров’я, щоб потім 
гірко не плакати. І головне — розповісти про 
безкоштовний дар спасіння через Ісуса Христа!

Редакція газети «ДВА БЕРЕГИ»

Н аймудріший та найбагат-
ший з людей цар Соломон, 
досліджуючи віхи життя 

людського, зрозумів, що велике багат-
ство щастя не приносить.

Раніше, як мені розповів на роботі 
один чоловік, на північ колись величез-
ної держави люди з наших регіонів на 
золоті копальні відправлялися. Праця 
нелегка, люті морози. Бувало, не витри-
мувала навіть техніка, але заради карбо-
ванця тяжко-тяжко працювали. Зарплата 
була достойна: хто вісімсот, хто й навіть 
цілу тисячу за місяць чистими мав.

На півночі потратити кошти особливо 
ніде. Тому роздумували так: «Гроші зберу, 
на книжку покладу, до банку. А там, через 
роки, як старість стукне у віконце, на пен-
сії житиму добре. Куплю будинок і меблі, 

придбаю найкраще авто — все, що по-
трібно для життя в достатку. Грошей ви-
стачить на роки». Хтось планував лишити 
дітям маєток, дати освіту — хай летять в 
життя, мов лебеді крилаті.

Проходили роки, десятиліття, і, ніде 
правди діти, мрії деяких збулись: придба-
ли і будинок, і машину. А інші... За півсто-
ліття свого життя хтось назбирав півміль-
йона, а хтось тихенько й шість нулів на 

свій рахунок записав. Вже, здавалося, 
посміхнулися достатки на старість й мо-
рози не такі страшні, коли все ближче 
південне сонце. Десь у снах і вудочка в 
руках над ставом, і золота рибка в руках 
розповідає про мрії, що збулись...

Але раптом новини страшні залуна-
ли: велика держава, що колись своїм 
похмурим поглядом усіх сусідів лякала, 
на частини розлетілась. А її карбованці 

звичайними папірцями стали, нікому не 
потрібними. І пропали на банківських 
книжках, а замість солодких мрій лиши-
лися люди біля розбитих черепків влас-
ної уяви. Казав мені той чоловік, що тоді 
від горя чимало літніх, вимучених важ-
кою працею роботяг розуму позбува-
лись, а хтось і з життям рахунки кінчав...

Історія коротесенька, і ті, що за мене 
старші, самі подібне розповісти можуть. 
Бо втратило тоді чимало людей свої ка-
пітали. Я лише хочу нагадати, що мудрий 
Соломон недарма казав, що не варто на 
землі вітер доганяти. Там, за обрієм життя 
земного, є ще Небеса, де Бог для нас при-
готував інші скарби. У тій державі кожен 
отримає такий маєток, якого ні іржа, ні 
міль не нищить...

Микола Машницький

Не варто вiтер доганяти
«Є лихо болюче, я бачив під сонцем його: багатство, яке бережеться його 

власникові на лихо йому,— і гине багатство таке в нещасливім випадку... так 
само, як він був прийшов, так відійде,— і яка йому користь, що трудився на 
вітер? А до того всі дні свої їв у темноті, і багато мав смутку, й хвороби та 
люті...» (Екл. 5, 12–16)

За все потрібно 
заплатити!!!

«Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не 
ситить? Послухайте пильно Мене, й споживайте добро,— і нехай розкошує у 
наситі ваша душа! Нахиліть своє вухо, й до Мене прийдіть, послухайте, й житиме 
ваша душа!» (Ісая 55, 2–3)



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ
Благодать — що це?

Д авньогрецькою мовою, якою 
написаний Новий Завіт, це 
слово звучить як «харіс» і 

означає «незаслужений дар». І щоб було 
зрозуміліше, що таке благодать, наведе-
мо такий приклад.

В однієї жінки тяжко захворіла дити-
на. Лікарі порекомендували давати дея-
кий час виноград вищого сорту. Оскіль-
ки той ріс лише в царському садку, вона 
зібрала всі свої гроші й пішла до палацу 
з проханням продати їй хоч трохи. Коли 
це почув сторож, то вирішив прогнати її 
геть, однак нещасна почала ще сильні-
ше просити. На цей шум вийшла царська 
дочка й запитала, в чому справа. Коли 
бідна жінка зі сльозами простягла їй свої 
скудні гроші, царівна відмовилася їх бра-
ти, пояснивши, що її батько — цар, а не 
купець. Але одразу звеліла слугам зірва-
ти у винограднику найкращі грона, на-
брати цілий кошик і віддати збентеженій 
жінці.

Ця історія яскраво пояснює безко-
штовну сутність благодаті Бога, яка має 
такі властивості: дає віруючим силу Духа 
Святого боротися з гріхами та виконува-
ти інші християнські обов’язки, «Бо ми 
маємо не такого первосвященика, який 
не може співчувати немочам нашим, а 
випробуваного в усьому, подібно нам, 
хоч Він був безгрішний. Тому приступай-
мо сміливо до престолу благодаті, щоб 
бути помилуваними і одержати благо-
дать, яка стане нам в пригоді в лиху го-
дину.» (Євр. 4, 15-16),  а також мудрість, як 
це зробити правильно: «В усьому світі це 
Євангеліє приносить плід та зростає, як 
і у вас з того дня, коли ви почули і пізнали 

благодать Божу в правді…» (Кол. 1, 6). 
Інколи слово «благодать» означає 

безкоштовне прощення гріхів, здобуте 
Голгофською жертвою (смертю) Ісуса 
Христа. Це і сила відродження, і впевне-
ність у Божому прощенні наших гріхів. 
Але для того щоб примиритися з Богом і 
отримати дар Його спасіння, від нас не-
обхідно дві дії: біблійна віра та покаяння 
у своїх гріхах.

Але в тексті Павла говориться про 
благодать, яка може стати даремною че-
рез нашу пасивність або неправильний 
духовний стан. Очевидно, вище ми не 
врахували якийсь показник Божої бла-
годаті. Але який? Це — умовність дії бла-
годаті у залежності від поведінки самої 
людини. Як це можливо? Ми звикли, що 
подарунок завжди повинен бути безу-
мовним, однак у цьому твердженні необ-
хідно прибрати або слово «завжди», або 
слово «безумовний».

Яким чином дар спасіння залежить 
від поведінки грішника?

Якщо людина зробила гріх, то вона 
може отримати прощення тільки шляхом 
особистої віри в заступницьку смерть Ісу-
са Христа і покаяння перед Богом (Марк. 
1, 15; Дії ап. 20, 21). Одним словом, для от-
римання Божого спасіння грішна людина 
повинна повірити в те, що смерть Ісуса 
Христа на Голгофі дарувала їй прощення 
гріхів і силу для нового життя.

Безкоштовний, але умовний харак-

тер спасіння може продемонструвати 
наступна ілюстрація. Один чоловік не міг 
продати за гідною ціною старий будинок. 
Довгий час ніхто його не купував, бо той 
не був вартий грошей, які за нього хотіли 
взяти. Якось до хазяїна звернувся один 
покупець і, не оглянувши будинок, пого-
дився купити. «Але чому Ви не бажаєте 
подивитися на нього?» — спитав здиво-
вано продавець. «Тому що мені потрібна 
ділянка, а не будинок»,— відповів той. Та-
ким чином дім було продано.

Ця історія говорить про те, що Бога 
цікавлять в людині не добрі справи, 
а наміри серця, які можуть здійснитися 
лише за допомогою Божої благодаті, а не 
самі по собі. Вони з’являться пізніше як 
наслідок, коли укріпне віра в реальність 
Божої допомоги.

Дуже важливо зрозуміти, що володін-
ня даром спасіння залежить від віри та 
покаяння на постійній, а не тимчасовій 
основі. Це необхідно робити постійно, 
а не лише один раз і назавжди. Бо якщо 
припинити цю «діяльність», спасіння 
можна втратити. Мова тут не про випад-
кову чи необачну втрату. Відрікаючись 
від віри чи покаяння, людина тим са-
мим відрікається від свого спасіння.

Отже, спасіння — це не процес нако-
пичення добрих справ для отримання 
благодаті, а стан дружніх особистих від-
носин з Богом. Доки ми палаємо любов’ю 
до Господа, доти залишаємося Його улю-

бленими дітьми. Напевне, нам потрібно 
навести і тут пояснюючий приклад.

Один гарний гітарист був дуже бідний 
для того, щоб купити порядний музичний 
інструмент. Взнавши про це, місцевий ме-
ценат і цінитель музики вирішив подару-
вати йому досить дорогу і якісну гітару. 
Але щоб бути впевненим у тому, що чоло-
вік не залишить гру на цьому інструменті, 
він додав до подарунка одну умову: му-
зикант повинен давати періодично без-
коштовні концерти в місцевому парку, 
висловлюючи при цьому подяку за все 
своєму меценатові. Той погодився. Те-
пер наші запитання: чи мав цей музикант 
тепер гітару і чи вважав її своєю власні-
стю? Певно так, бо вона залишалася для 
нього безкоштовним подарунком. Однак 
він також мав і певні зобов’язання, а та-
кож можливість втратити цей подарунок, 
якби без поважної причини припинив 
свою концертну діяльність. Так і Божим 
спасінням неможливо запастися напе-
ред.

Добровільне рішення
Бог не може примусити будь-яку лю-

дину бути спасеною чи загиблою. Дар не 
може бути примусовим. Іноді це лякає 
людей, бо вони звикли брати від життя 
блага лише шляхом докладання важких 
зусиль. Але Бог зробив спасіння дуже 
доступним кожному грішнику, який заба-
жає змінитися на краще.

Незважаючи на те, що Божий дар спа-
сіння неможливо заслужити за допомо-
гою добрих вчинків (тоді він би перестав 
бути даром), його потрібно прийняти до-
бровільно особистою вірою.

Геннадій Гололоб

О станнім часом погляди укра-
їнців з певним острахом звер-
нені до лічильників газу, води, 

електроенергії. І чим ближче зима, 
тим тривожніше на серці — як за все 
заплатити, чи буде субсидія, а якщо 
ні?

А коліщатко лічильника крутиться 
невблаганно. І як би не намагалися від-
тягувати час, до яких би хитрощів не вда-
валися — платити доведеться все одно. 
Фізичний світ не прощає нехтування 

його законами. Якщо камінь підкинути 
вгору, він неодмінно повернеться назад. 
Якщо з глечика вилити воду — обов’яз-
ково потече вниз. Якщо часто перехо-
дити дорогу на червоне світло, напевне 
буде зустріч з автомобілем. І таких при-
кладів кожен з нас може навести безліч, 
бо з законами природи ми зустрічаємо-
ся кожного дня, починаючи з пелюшок, і 
тому вони добре відомі. А як же закони 
духовного світу, адже з ними теж постій-
но стикаємося?

Згадаємо деякі народні вислови, на-
приклад: «Катюзі по заслузі», «Як гукнеш, 
так і одгукнеться», «З ким поведешся, від 
того й наберешся», «За все треба плати-
ти» та інші. Всі вони відображають ду-
ховні реалії і підкреслюють важливість 
нашої поведінки у відносинах з людьми 
й ставлення до суспільства. Наші слова, 
вчинки обов’язково матимуть результа-
ти: позитивні або навпаки.

Особливість духовних законів поля-
гає в тому, що наслідки їхніх порушень 
деколи проявляються з часом. Іноді від-
плата приходить швидко — за декілька 
днів або місяців. А буває, тільки в старо-
сті пожинаємо плоди безвідповідальних 
діянь.

Народна мудрість давно підмітила 
певні зв’язки між поведінкою людини 
та життям. Проте набагато глибші знан-
ня про це відкриваються в Біблії, яка на 
простих, зрозумілих всім прикладах дає 
безцінні уроки, засвоївши які, можемо 
уникнути багатьох болісних наслідків. 
Для прикладу хочу навести одну з десяти 
заповідей — п’яту: «Шануй свого батька 
та матір свою, щоб довгі були твої дні 
на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!» 
(Вих. 20, 12). Здається, простий закон і 
зрозумілий, але як часто нехтують ним. А 
потім... важка старість, самотність, хворо-
би та відсутність підтримки. Все це плата 
по рахунках, адже колесо на духовному 
лічильнику крутилось, крутилось... І час 
платити настав.

Наведу ще один відомий біблійний 
закон: «Не обманюйтеся, Бог осміяний 

бути не може. Бо що тільки людина посіє, 
те саме й пожне!» (Гал. 6, 7). У фізичному 
житті він відомий навіть першокласни-
кам. Але саме дорослі часто не звертають 
уваги на нього. А колісце на лічильнику 
обертається, рахунки приходять, і плати-
ти треба. А потім буває боляче, дуже бо-
ляче. Це закономірний результат наших 
попередніх посівів. Час пройшов,— посі-
ви виросли, рахунки надійшли...

 У Слові Божому знаходимо такі слова: 
«Бо заплата за гріх — смерть, а ДАР 
Божий  — вічне життя в Христі Ісусі, 
Господі нашім!» (Римл. 6, 23). Що ж ро-
бити тим, хто зрозумів, що закони Божі 
ним порушені й прийшов час платити? 
Виявляється, Бог потурбувався про лю-
дину. Ісус Христос, Син Божий, заплатив 
за наші гріхи Своєю кров’ю і пропонує 
прощення, як ДАР. ВІН розрахувався САМ. 
Нам треба тільки прийняти це, щиро роз-
каявшись у гріхах та залишивши їх. Го-
сподь виправить багато помилок нашого 
життя, пом’якшить наслідки нерозумних 
слів та вчинків або й зовсім відмінить ви-
рок. ВІН має право: ВІН ЗАПЛАТИВ.

Які посіви виростуть на теренах нашої 
долі, в значній мірі вирішувати нам.

В кінці ще один раз процитую Біблію: 
«Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а сер-
це твоє нехай буде веселе за днів молодо-
щів твоїх! І ходи ти дорогами серця свого 
й видінням очей своїх, але знай, що за все 
це впровадить тебе Бог до суду!» (Екл. 11, 
9). Попередженням нехтувати не варто, а 
краще добре запам’ятати. І виконувати.

Сергій Гуменюк

Недаремна благодать
«...Благодать Його, що в мені, не була даремна...» (1 Кор. 15, 10)

Т ема сівби та жнив нео-
дноразово згадується на 
сторінках Біблії. І не лише 

тому, що життя людей у давнину було 
тісно пов’язане із землеробством, а й че-
рез те, що принцип «що посіє людина, те 
й пожне» діє в усіх життєвих сферах у всі 
часи. Саме тому ця тема є не менш акту-
альною й сьогодні…

Однак, читаючи Новий Завіт, знаходи-
мо одне твердження, яке звучить дещо 
інакше: «Ти жнеш, де не сіяв і збираєш, де 
не розкидав». (Євангеліє від Матвія 25,4).

Хто ж це такий, що жне не свої жнива? 
Чи може взагалі таке бути?

Цими словами в притчі про таланти 
лукавий раб звинувачує свого доброго 
господаря, а той, зі свого боку, не запе-
речує: «…Ти знав, що я … жну, чого не 
посіяв».

Враховуючи, що це притча і порів-
нюючи вищеназваний уривок з іншими 
текстами Біблії, стає зрозуміло, що го-
сподарем є Ісус Христос. Тому необхідно 
з’ясувати, як ці слова стосуються Його.

Ні для кого не секрет, що всі люди пе-

ред Вічним і Святим Богом є безнадійни-
ми грішниками. Схильність до зла часто 
виявляється вже в ранньому дитинстві. 
Але всякий вчинок, слово й навіть дум-
ка обов’язково матимуть певні наслідки. 
Вони є тим «зерном», яке вродить дуже 
гіркі плоди. Бо «зроблений гріх народ-
жує смерть» — проголошує Біблія (Яко-
ва 1,15).

Наслідки гріха неможливо до кінця 
осмислити та оцінити. Гріх назавжди 
розділяє людину з Богом, поневолює 
волю й розум. Це він є причиною бага-
тьох хвороб, страждань, смерті й навіть 
прокляття. Життя багатьох із нас є оче-
видним підтвердженням цього факту. І 
це далеко не весь «урожай», який необ-
хідно зібрати кожному. Через гріх ми за-

суджені на вічні муки в озері вогняному 
та сірчаному.

Хто ж тоді може спасти від такого 
врожаю?

Біблія говорить, що Христос «умер 
ради наших гріхів… за наші провини 
Він мучений був… Він гноблений був та 
понижуваний… помер за нечестивих… 
став прокляттям за нас» (Ісаї, 53 розділ). 
Не вчинивши жодного гріха, Ісус поніс 
увесь гнів Божий — і таким чином «поз-
бирав те, чого не розкидав, і пожав те, 
чого не сіяв». Він зібрав наш трагічний 
«урожай». І тому є єдиним Спасителем 
світу.

Любий читачу, якщо ми не принесем 
те, що "посіяли", Тому, Хто «позбирав, 
чого не розкидав, і пожав те, чого не 
сіяв», то вчинимо фатальну помилку в 
житті. І, навпаки, якщо усвідомимо всю 
серйозність ситуації і зробимо правиль-
ні висновки, то уникнемо трагічного фі-
налу під час збирання врожаю. Адже за 
все треба ПЛАТИТИ! Тому ця тема буде 
центральною в даному номері.

Олексій Кузьменко

Пожав те, що не сіяв

А коліщатко крутиться, крутиться...



ДВА БЕРЕГИ 3РОЗДУМИ ПРО ВАЖЛИВЕ

Я к зрозуміти тих, хто прагне до-
сягти такого, від чого немає аж 
ніякої користі? Наприклад: на-

віщо даремно розбивати лобом сотню 
яєць або не спати кілька діб підряд? Хіба 
щоб потрапити в книгу рекордів Гіннеса.

Якось ще можна зрозуміти спортсме-
нів, що тренуються до знемоги заради 
перемоги, бо можуть отримати славно-
звісність і чималу грошову компенса-
цію. Та як збагнути те, коли хтось за свої 
власні кошти з великими обмеженнями, 
незручностями та ризиком для життя, на-
приклад, вирушає у багатоденне плаван-
ня через океан наодинці в маленькому 
човні? При цьому вимушений пити дощо-
ву воду, їсти сиру рибу і нічого не знати, 
що робиться вдома або в світі.

Утім я дещо втямив, коли зацікавився 
альпіністами, які намагаються підкорити 
Еверест (тибетська назва — Джомолунг-
ма). Ще зі школи знав, що ця гора най-
вища в світі й знаходиться в Гімалаях. 
На цьому мої знання вичерпувалися, бо 
було не до того. Тепер справа інша: Еве-
рест допоміг зрозуміти важливі сторони 
людського життя. Точніше — його моти-
ви.

Навіщо ходять на Еверест? Це ж не 
Аляска з її золотими розсипами? Хоча 
вітри з морозами там не слабші: дують зі 
швидкістю до 200 км/год., а температура 
може знижуватися до - 60°C.

У перекладі з тибетської Джомолунг-
ма означає: «Божественна Мати життєвої 
енергії» і названа так на честь богині Ше-
раб Чжамми. Ось ми й розглянемо, на-
скільки ця «енергія» життєва.

Для того щоб піднятися на вершину, 
потрібно близько двох місяців (з акліма-
тизацією й установкою таборів). Вартість 
підйому однієї людини складає приблиз-
но 85 тисяч доларів США, причому тіль-
ки дозвіл на сходження, який видається 
урядом Непалу, коштує 10 тисяч. Але ця 
сума не враховує ще особистих і непе-
редбачених затрат. Сходження на Джо-
молунгму — недешеве задоволення, і 
тим, хто намагається заощадити, іноді до-
водиться доплачувати власним життям... 
Однак бажаючих підкорити цю вершину 
вистачає, тому інколи утворюються бага-
тогодинні «пробки» і навіть зчиняються 
бійки між альпіністами.

Найскладніша ділянка гори — останні 
300 м, яку нарекли «найдовшою милею 
на Землі». Тут потрібно подолати крутий 
і гладкий кам’яний схил, покритий дуже 
дрібним снігом.

Сходження на найвищу гору винят-
ково складне заняття й деколи закінчу-
ється загибеллю як альпіністів, так і їх 
носіїв-шерпів. Підстав для цього достат-
ньо: вкрай малий вміст кисню в повітрі, 

що межує зі смертельним рівнем; низькі 
температури, які в поєднанні з періодич-
ними ураганними вітрами відчуваються 
людським організмом як мінус 100–120 
градусів, а також інтенсивна сонячна ра-
діація, притаманна для таких висот. Крім 
цього — сходження лавин, постійний 
ризик зірватися з крутих схилів, падіння 
в ущелини...

З 1953 року загинуло вже більше 260 
чоловік. Навіть найдорожче й сучасне 
обладнання не гарантує вдалого схо-
дження. Проте щороку Еверест намага-
ються підкорити близько 500 осіб. Але 
для декого таке сходження стане остан-
нім...

Екстремальні умови найвищої гори 
світу по-справжньому роблять її горою 
смерті. І кожен, хто відправляється на 
штурм, знає, що може не повернутися. 
Досить найменшої помилки, щоб втрати-
ти свідомість: впасти і більше не підняти-
ся...

Один з альпіністів зізнався: «Розра-
ховувати, що хтось прийде на допомогу, 
не доводиться. Підйом винятково склад-
ний, і тут зустрічаються тільки справжні 
фанатики. Те, що в нормальному житті 
неприйнятно, на великих висотах роз-
глядається як норма».

Тіла загиблих на високих ділянках ча-
сто залишаються неприбраними через 
величезні труднощі, пов’язані з їх еваку-
ацією. Альпіністи змушені переступати 
через них, а деякі навіть слугують своє-
рідними орієнтирами. Наприклад, тіло 
індуса Цеванг Палжора, який загинув в 
1996 році, править позначкою висоти 
8500 метрів і має назву «Зелені череви-
ки» (через яскраво-зелене взуття заги-

блого). Схили Евересту стають все біль-
ше схожими на кладовище непохованих 
мерців. Крижаний вітер обгризає їх до кі-
сток, залишаючи моторошне видовище...

Однак нові групи альпіністів спокій-
но проходять повз заморожені тіла своїх 
попередників на північному маршруті, як 
мінімум, вісім разів. Ще десять — на пів-
денному, нехтуючи серйозністю небезпе-
ки, що чекає в цих місцях. Хтось із нещас-
них так само прагнув до вершини, але 
зірвався й розбився, дехто замерз, інший 
втратив свідомість від нестачі кисню... і 
ніхто не прийде на допомогу, ризикуючи 
власним життям. Гора смерті не прощає 
помилок, а люди тут так само байдужі до 
нещастя, як скелі. Одержимі рекордами 
екстремали холоднокровно пройдуть не 
тільки повз труп, а й без допомоги зали-
шають тих, хто ще живий.

Так в 1996 році група альпіністів з 
японського університету не стала затри-
муватися заради постраждалих індій-
ських колег. Як ті не благали про допомо-
гу, японці пройшли мимо. На спуску вони 
знайшли тих індусів вже замерзлими...

У травні 2006 року відбувся інший 
приголомшливий випадок: біля замерза-
ючого британця один за одним пройшли 
42 альпіністи, включаючи знімальну 
групу каналу Discovery... і ніхто не надав 
допомоги — всі поспішали встановити 
власний рекорд підкорення Евересту!

Голландська експедиція залишила 
вмирати (всього в п’яти метрах від сво-
го намету!) альпініста з Індії, коли той ще 
щось шепотів і махав рукою...

Утім найчастіше багато з тих, хто заги-
нув, винні самі.

Відома трагедія, що потрясла бага-

тьох, сталася в 1998 році. Тоді загинула 
подружня пара — росіянин Сергій Ар-
сентьєв і американка Френсіс Дістефа-
но. Вони зійшли на вершину 22 травня 
без використання кисню. Таким чином, 
Френсіс стала першою американською 
жінкою і другою за всю історію, яка під-
корила Еверест без кисню. Під час спуску 
подружжя загубило одне одного. Заради 
рекорду Френсіс ще дві доби пролежала 
знесиленою і замерзаючою на південно-
му схилі, відмовляючись від запропоно-
ваного альпіністами різних країн кисню. 
З тих пір про Сергія нічого невідомо, а 
Френсіс ще й досі залишається непохова-
ною на місці своєї загибелі.

Тож у чому справа, що знаходиться 
така велика кількість бажаючих ризику-
вати своїм життям? Ще й за власні гроші! 
Що їх спонукує?

Перш за все — бажання зробити 
що-небудь незвичне, навіть виняткове, 
щоб довести собі свою нібито незалеж-
ність від фізичних законів життя, вирази-
ти справжнє «Я».

Але є ще й інший бік медалі, й мало 
хто розуміє це до кінця. Смерть — ось го-
ловна таємниця. Зазвичай ми не любимо 
думати про неї, вона примарно маячить 
десь на віддалі, ні до чого не зобов’язу-
ючи. Навіть самого цього слова намага-
ємося уникати. Утім недаремно мудрість 
всього світу проголошує: пам’ятай про 
смерть! Ось саме це й може виявитися 
найсильнішим поштовхом для ризику, 
незалежно від того, розуміє це екстре-
мал чи ні. Наближення впритул до неї — 
от що спокусливо привертає шукачів не-
земних вражень.

Отже, альпінізм і все екстремальне — 
це спосіб відчути зовсім поруч нещадну 
реальність, яка може несподівано ввірва-
тися у впорядкований, рівномірний, нуд-
ний світ, збудований сучасною людиною.

З шаленою, нестримною силою при-
тягує земля наше тіло до себе. «Бо ти по-
рох, і до пороху вернешся», - проголошує 
Священне писання. Проте десь в глибині 
нашого єства захована туга за небом, ба-
жання відірватися від земного, де панує 
смерть, і з усією гостротою відчути красу 
іншого, неземного життя. Ось тому древ-
ні біблійні святі оспівували велич гір, бо 
прагнула душа їхня іншого, небесного.

Проте альпінізм — малопридатний 
засіб для досягнення цієї мети. Є інший 
доступний всім шлях — довірити життя 
Спасителю Ісусу Христу! Ще дві тисячі ро-
ків тому на іншій найвищій горі світової 
історії — Голгофі Він заплатив за це Своїм 
власним життям! І хто спробував — пере-
конався!

Михайло Бондар

«В іра і спорт, що спільно-
го?»  — здивовано запи-
тає читач. Для мене вони 

пов’язані, бо молюся за своїх дітей, які 
часто захоплюються чимось екстремаль-
ним, пов’язаним з ризиками.

Мій син Андрій полюбив сходження 
на гори. Звідки це в нього, не знаю. Впер-
ше побував у Карпатах ще в дитинстві. Це 
була «бонусна», як тепер висловлюються, 
поїздка. Нашій багатодітній сім’ї дістали-
ся шість путівок до санаторію.

Ми відпочивали, відновлювали сили 
після Чорнобильських подій, іноді ходи-
ли в гори. Не всі красоти мені запам’я-
талися, а син, напевне, щось помітив 
особливе у величності нескінченних кра-
євидів, коли при підйомі на висоту від-
криваються нові, більш далекі обрії.

Згодом, вже навчаючись в універси-
теті, почав відвідувати спортивну секцію. 
Тренувався на «стендах», їздив на приро-
ду. Відпустку почав проводити в горах: 
то в Криму, то в Карпатах. Між поїздками 
продовжував тренуватись.

Якось взимку зайшла в його кімнату 
й побачила нові речі та спорядження. 
На перший погляд, це була купа мотузків 
з гачками та без гачків. Андрій уважно 
все розглядав, потім почав приміряти на 
себе, спробував пострибати. Я зрозуміла, 
що готується щось серйозне.

— Далеко зібрався? — запитала.
— Думаю поїхати влітку з групою на 

Кавказ, провести відпустку.
— А як це тобі допоможе відпочивати?
— Будемо вилазити на скелі, потім 

злазити, і так багато разів.
— А для чого?
Син не знайшов, що відповісти.

*   *   *
Ми з чоловіком Петром виїхали на 

літо в село Антоніни на Хмельниччині. Я 
раділа можливості «відпочити» на городі, 
робила це із задоволенням.

Андрій поїхав на Кавказ. Подзвонив, 
коли приїхав на базу.

— В горах зв’язок може порушувати-
ся. Буду дзвонити з бази, коли спускати-
мусь,— спокійно попередив він.

Чоловік озброївся телефоном, а я — 
молитвою.

Це був 2008 рік. Мобільний зв’язок 
ще не був таким досконалим. Треба було 
виходити на подвір’я та вибирати час і 
місце, де краща чутність. Чоловік взяв на 
себе «вихід в ефір»: в певний домовле-
ний час виходив на територію й намагав-
ся вловити сигнали з далекого Кавказу. 
Ми з нетерпінням чекали декількох ко-
ротких слів:

— Все гаразд. Спустився з гори. Тут 
така краса!

— Як погода? — традиційне питання.
— В горах холодно. Добре, що з со-

бою теплий одяг та в’язані шкарпетки.
В нас було жарко — середина літа. 

Важко уявлялося, що десь люди можуть 
мерзнути.

Але думка про сина в горах, де стільки 
реальних небезпек, не покидала. Прига-
дався Псалом 90: «Хто живе під покровом 
Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього 
мешкає, той скаже до Господа: Охороно 
моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь 
на Нього!» Я набрала цей текст і відіслала 
повідомлення. Нічого, що задовго наби-
рала. Радісно від думки: пішла добра зві-
сточка.

Другого дня — новий текст: «Він пе-
ром Своїм вкриє тебе, і під крилами Його 

заховаєшся ти!»
«Дякую!»,— коротко повідомив Ан-

дрій.
Щодня надсилала уривочки з Біблії.
«Я читаю друзям твої SMS увечері біля 

багаття»,— отримую повідомлення від 
сина. Згодом Андрій попередив: «Якийсь 
час не буду телефонувати, бо підіймаємо-
ся вище в гори. Коли спустимося, відразу 
подзвоню».

Неквапливо потягнулися будні. Серед 
справ постійно роздумувала про Андрія: 
«Як він там? Чи все добре? Щось довго не 
повідомляє нічого».

Якось надвечір чоловік прийшов від 
товариша стривожений:

— В новинах передали, що на Кавка-
зі стався неприємний випадок з групою 
альпіністів. Молись за Андрія! Давно не 
виходив на зв’язок. Ти молись! — ще на-
полегливіше попросив він, а в самого блі-
де й зосереджене обличчя.

Незвично чути від нього таке прохан-
ня, мабуть, трапилося щось справді сер-
йозне.

Опускаюся на коліна, розповідаю про 
все своєму Господу, прошу охорони й 
допомоги, визволити з усякого нещастя, 
зберегти на всіх шляхах... Після молитви 
на якийсь час заспокоююсь. Зустрічаюся 
поглядом з Петром, бачу паніку в його 
очах і знову починаю хвилюватись.

Тривога заповзала в серце холодком, 
сковувала мислення та рухи. Думки сну-
вали навколо одного: тільки б із сином 
нічого не трапилось! Уява бігла попере-
ду й малювала страшні картини, а розум 
спиняв: «Ти ж молилася!»

Потяглися поволі ще кілька днів, пов-

них хвилювання. Посилила молитви по-
стом. Нарешті, зайшов до хати Петро з 
радісним обличчям.

— Андрюша подзвонив, з ним все до-
бре! Слава Богу! — й полегшено зітхнув.

Виявляється, в тому районі, де був 
наш син, відбулося сходження лавини. 
Накрило групу альпіністів. Загинули де-
кілька людей. Коли Андрій повернувся, 
то підтвердив, що трагедія дійсно стала-
ся й саме з їхньої бази були потерпілі, але 
з іншої групи. Для когось сходження на 
Кавказ стало останньою подією в житті... 
Сумна й надто дорога плата за декілька 
щасливих миттєвостей на гірських схи-
лах та вершинах!

«Охороно моя та твердине моя, Боже 
мій, я надіюсь на Нього!» — як добре, що 
є ці слова в Біблії, підстава нашого спо-
дівання. Що є всемогутній Бог, Який лю-
бить нас і зберігає життя тим, за кого ми 
молимось. Я вірю, що мої діти досягнуть 
інших, небесних висот. Чи побачу це тут, 
на Землі, чи це стане видно з іншої, вищої 
висоти?

Ольга Фесенюк

МОЛИТВА ЗА АЛЬПIНIСТА

Навіщо ходять на Еверест?

Андрій Фесенюк



ДВА БЕРЕГИ4 АКТУАЛЬНО

У житті нічого не проходить 
безслідно. Все, що відбува-
ється навколо,— або захо-

плює, або залишає байдужими. Одною з 
найбільших пристрастей сьогодення є 
соціальні мережі, що перетворилися не 
просто в задоволення, а в життєву необ-
хідність. У цього «безкоштовного» соці-
ального нашестя є багато плюсів, проте 
за користування ними платити все-таки 
доведеться. І не лише грошима, а влас-
ним спокоєм, здоров’ям, мисленням, а в 
деяких випадках і життям.

Соцмережі з’їдають приватне жит-
тя. Пригадайте старі добрі часи, коли в 
людині залишалася «загадка». Сьогодні 
все стає показним, екранним, нічого осо-
бистого (а тим більше інтимного), про все 
є фотозвіт і детальний опис: де і з ким був. 
Головне — отримати «лайки» за свої фото 
та відеоролики. Те, що завжди береглося 
від чужого ока,— виставляється на показ 
і обговорення. Все як на долоні. Причому 
абсолютно не важливо, наскільки реаль-
ні почуття, чи добре, чи погано, щасли-

вий ти чи ні. 
Головне — об-
гортка. За неї і 
платиться ціна. 
«Позерство»,— 

говорить молодь. Імітація замість життя.
Соцмережі забирають наш час. 

Час  — один із найцінніших ресурсів, 
даних нам Богом. У Біблії сказано, що 
прийде період, коли його вже не буде. І 
дійсно немає. Запитайте у будь-кого, чи 
він скрізь справляється. І почуєте одну 
й ту ж саму відповідь: «Нажаль, нічого не 
встигаю...» Соціальні мережі підступно 
крадуть наш час, коли зісковзуємо на пу-
стий «веб серфінг», і як наслідок — ката-
строфічне невстигання на всіх життєвих 
рівнях.

Соцмережі та цінність інформації. 
Через мережі інформація поширюється 
надзвичайно швидко. Проте часто вона 
поверхнева, недостовірна. І той, хто 
сприйняв неправдиві знання, прирече-
ний робити необдумані кроки, втрачає 
спокій, хибно планує подальші дії.

Соцмережі та залежність. Перша 
причина залежності полягає в тому, що 
присутність у соціальних мережах по-
дразнює центри задоволення у голов-
ному мозку. Людина відчуває приємні 

емоції, коли хтось залишає гарні відгуки, 
позитивно коментує фото та ставить лай-
ки. Бажання отримати повторно ці емоції 
спонукають знову й знову заглянути в 
інтернет-простори, змушуючи приділя-
ти цьому більше уваги. Тут все робиться 
швидко: побачив, почитав, переключив-
ся, відписався... Саме ця стрімкість та до-
ступність стає передумовою формування 
залежності. Розплачуватися доводиться 
здоровим мисленням! Адже надзвичай-
но важко втримати увагу на якійсь одній 
справі. Розум звикає перестрибувати з 
одного предмету на інший. Таким чином, 
виникають складності з тим, щоб послі-
довно і наполегливо обдумувати якусь 
проблему в реальному житті. Особливо 
це стосується підростаючого покоління.

Соцмережі призводять до втоми та 
стресу. Працюючи у швидкісному режи-
мі передачі інформації, емоційних вра-
жень, мозок дуже стомлюється, що при-
зводить до стресу або депресій. До цього 
ще додається й невідповідність реально-
го життя в порівнянні з віртуальним. Див-
лячись на фото своїх знайомих, мало хто 
задумується, що вони показали краще, а 
гірше сховали. Проте це мало кого триво-
жить. Людина оцінює те, що побачила, а 
бачене нерідко приводить до заздрощів 

та апатії.
І, мабуть, найважливіше: за перебу-

вання у соцмережах потрібно запла-
тити інтелектом. Проводячи багато часу 
в соціальних мережах, мозок зайнятий 
безцільною та бездумною активністю, 
яку аж ніяк не назвеш повноцінним інте-
лектуальним навантаженням. Людина пе-
реглядає-штампує отриману інформацію, 
не думаючи про її суть та якість. Через 
те, що це проходить швидко, не встигає 
її переварити, обдумати. І таке ковтання 
цілих, «непережованих» інформаційних 
блоків призводить до бід. До відчуження 
від усього і всіх...

У деякому сенсі соціальна сфера нага-
дує Содом. Бо існує справедливе порів-
няння інтернету з містом, якого ніхто не 
прибирає, де можна вести подвійне жит-
тя, копирсатися в бруді, де немає бар’є-
рів та стін, де є необмежене роздолля 
непристойності та відсутність цензури. 
Тут формується новий тип життя, нове 
покоління, новий вид мислення. Отже, 
основне питання, чим ще потрібно буде 
розрахуватися за систематичне користу-
вання інтернет-просторами, лишається 
відкритим. Ми це побачимо. Втім опти-
мізму мало.

Марія Васильченко

О станнім часом доволі часто 
доводиться чути про невдово-
лення жінок, зокрема молоді й 

підлітків, своєю фігурою. Застосовуються 
усілякі найдивовижніші дієти та фізичні 
вправи для того, щоб схуднути й стати 
стрункішими.

І більшість з нас навіть не уявляє, що 
для популяризації ідеї «ідеальної худор-
лявості» у світі моди приносяться страш-
ні людські жертви.

Нижче наведено лише декілька при-
кладів трагічного завершення життя мо-
делей.

Еліана й Лусіель Рамос — латиноаме-
риканські моделі, сестри. Старша з них, 
Лусіель, померла від анорексії* в 2006 
році у віці 22 років через серцевий на-
пад, що трапився з нею в переодягальні. 
На момент смерті, маючи зріст 175 см, 
модель важила всього 44 кілограми. Мо-
лодша, Еліана Рамос, ненадовго пережи-
ла сестру й пішла з життя в 2007 році, у 
домі дідуся та бабусі, також через серце-
вий напад.

Пічес Гелдоф померла у квітні 2014 
року у власному маєтку. Точну причину 
смерті 25-річної моделі дотепер не вста-
новлено, але є всі підстави вважати, що 
причиною стало недостатнє харчування.

Анна Кароліна Рестон, модель, по-
мерла в 22 роки, у 2006 році. В останні де-
кілька років життя дівчина вживала в їжу 
лише яблука й томати та важила менш 
ніж 40 кілограмів при зрості 174 см.

Хіла Эльмаліах померла від анорексії 
у віці 34 роки, в листопаді 2007 року. Із-
раїльська модель внаслідок цієї хвороби 
перед смертю важила всього 27 кг, маю-
чи зріст 167 см.

Ізабель Каро померла від анорексії 
в листопаді 2010 року, на той момент їй 
виповнилося 30. За іронією долі дівчина 

довгий час була обличчям руху проти 
анорексії.

Тож хіба може бути взірцем такий хво-
робливий і виснажений вигляд людини, 
насаджуваний рекламою? Чи здатна жін-
ка, що має подібну фігуру, народжувати 
дітей, і яким буде їхнє здоров’я? Чи в усі 
віки худорлява жіноча статура була при-
кладом для наслідування? Мода обов’яз-
ково зміниться, а вічні цінності й духовні 
орієнтири, які пропонує нам Біблія для 
щасливого життя — неминущі. Бо «вели-
ке надбання — бути побожним та задо-
воленим» (1 Тимофію, 6,6).

Костянтин Тулубенський

*) Анорексія — це наполегливе прагнення 
знизити вагу шляхом тривалого обмежен-
ня себе в їжі. Як правило, таке обмеження 
викликане страхом можливого ожиріння й 
збільшення маси тіла. Небезпека анорексії в 
гормональних і обмінних порушеннях, у функ-
ціональних розладах. Часто анорексія стає 
причиною небезпечного для життя виснажен-
ня організму. (www.centrmed.com)

О собливе місце тут, звичайно, 
посідає реклама, за допомогою 
якої культивується уявлення 

про успішне життя через можливий до-
ступ до багатьох нових товарів. Цьому 
сприяють численні статті, фотографії 
та відеоролики про сучасних «зірок», 
які «вміють жити красиво»! Порівнюю-
чи себе з ними, мало хто залишається 
задоволеним. І суспільство намагаєть-
ся «дістатися» до гламурного способу 
існування. Працюємо на «сучасні» ме-
блі, одяг (не з попереднього сезону!), 
інтер’єр у стилі арт-деко, відпочинок за 
кордоном... Таким чином, життя alamode 
перестає бути раціональним і стає за-
лежним... Чи варто тоді витрачати стіль-
ки зусиль, грошей... на те, що швидко 
минає?

Соціологи відмічають, що в сучасно-
му світі все спрямовано на те, щоб спо-
живач не досяг повного задоволення. І 
на це працюють численні маркетологи, 
кутюр’є, дизайнери...

Чому ж людина 
піддається на такі 
«провокації»? По-
ведінку споживача, 
який купує непо-
трібний йому товар, 
соціолог В. Зомбарт 
пояснює «настро-
єм сучасних людей, 
внутрішнє занепо-
коєння яких змушує 
знаходити особливе 
задоволення в змі-
нах». Отже, немає ста-
більності, внутріш-
нього спокою.

Також спрацьовує психологія наслі-
дування: «Всі так одягаються, тому і я 
куплю!» Людина відчуває убогість, якщо 
«не дотягує» до певного рівня, встанов-
леного в суспільстві. Подумайте хвилин-
ку! Чи пасує вам все те, що зараз «у трен-
ді»? Чому немає сил та бажання мати 
власну індивідуальність? Бо мода доз-
воляє уникнути відповідальності за не-
правильний вибір, придушуючи почуття 
сорому, адже вона звільняє людину від 
естетичної та етичної відповідальності. 
«Просідає» мораль суспільства...

Люди «ловляться» на нові тренди 
всупереч усякому здоровому глузду. Це 
можна помітити, коли певний стиль від-
ходить. Тільки тоді всі бачать його недо-
ліки. Рідко моду можна назвати й раціо-
нальною чи корисною...

Мабуть, краще сім разів відміряти, а 
один раз відрізати! Але хто спроможний 
на таке?

Альона Гордієнко

Ц я історія трапилася з моїми 
сусідами. Роботяща була 
сім’я! Чоловік, дружина і 

двоє синів.
В тітки Наді завжди було побілено, 

прибрано, а вікна й двері — пофарбо-
вані. На дворі все зроблено до ладу й 
говорило про те, що тут живуть добрі го-
сподарі. В хліву кури, гуси, качки, свині та 
корова, тож на столі ніколи не бракувало 
їжі. А які там тільки квіти не росли! У свій 
час батько тітки Наді займав високу поса-
ду й допомагав, чим тільки міг. Та й друзів 
теж не бракувало.

На знак пошани сільська рада повіси-

ла їм табличку: 
«Двір зразко-
вого порядку». 
Але те, що з 
ними потім тра-
пилося, ніхто не 
міг уявити.

Починалося все просто. Забезпече-
не життя потягло часті гулянки, на яких 
центральним «блюдом» була горілка. Ма-
ло-помалу після таких «свят» у сусідів вже 
не залишалося бажання, сили, ані часу, 
щоб прибрати в дворі, дивитися за клум-
бами, попорати хазяйство. Щоб покрити 
борги за світло та газ, спочатку прода-
ли свиней, а голодну корову дорізали 
на м’ясо. Дуже швидко не стало й птиці. 
Весною вже не були пофарбовані вікна, з 
льоху обсипалася глина, а табличка «Двір 
зразкового порядку» кудись зникла.

Так зайшла в їхню оселю біда. Друзів 
швидко поменшало, а люди вже знали їх 
як алкоголіків.

Посадили картоплю, але не обробля-
ли, тому на зиму майже нічого не зібрали. 
Пенсії вистачало лише на шматок хліба, 

решту грошей 
«з’їдала» го-
рілка. На чому 
вони спали і 
де був їхній 
«туалет» — не 

хочу розповідати.
Перший вирок прийшов дядьку Саш-

кові: цироз печінки. Лікарі сказали, що 
є ще шанс вилікуватися, але потрібно 
добре харчуватися й взагалі не вживати 
алкоголь. Такий діагноз начебто привів їх 
до тями.

Кинули пити, знову посадили город. 
Стали наводити порядок у дворі, але це 
тривало недовго. Менший син повер-
нувся до батьків, бо через п’янство його 
покинула дружина, сказавши їм так: «Я не 
хочу, щоб мої діти бачили п’яного татка, 
який ходить до вас і повертається додо-
му п’яний». Так і залишився жити з ними.

Першою не втрималася тітка Надя, за 
нею — дядько Сашко. І знову в домі пу-
стка.

Коли я приходила до них і приносила 
їжу, то розповідала про Бога, Який може 

їм допомогти, та дядько Сашко завжди 
виправдовувався: «Для мене, Наталочко, 
вже пізно йти до Бога. Якби то було рані-
ше, тепер однією ногою в могилі. Що всім 
буде, те й мені».

І смерть не забарилась. А чи покая-
лась тітка Надя? Ні. Продовжувала пити, 
вже вдвох зі своїм сином. Невдовзі при-
йшов вирок і йому — відкрита форма ту-
беркульозу. Одного разу мати проснула-
ся, а він вже холодний. Лікарі казали, що 
можна було б лікувати, але... Старший син 
звинуватив її і в смерті батька, і в смерті 
брата.

Зараз вона не п’є, як раніше. Часто 
буває на цвинтарі. «Як тяжко доживати 
одинокою, Наталочко. Піду хоча б з ними 
там побалакаю та поплачу,— скаржиться 
мені. — Син майже не приходить, а якщо 
й буває, то завжди все закінчується лай-
кою».

Не впізнати в ній вже тої гарної жінки 
й господині двору зразкового порядку. 
Горілка зробила свою роботу. Прийшла 
розплата за гріховну байдужість в житті.

Наталя Савченко

Соціальні мережі: 
чим розраховуємось?

Модельна зовнішність
чи здоров’я та щасливе материнство

Двір зразкового порядку,
або плата за гріх

Чи подобається мені те, що подобається?
Сучасна людина живе у вирі постійних змін. Речі, не встигаючи «зноситися» 

фізично, стають старими, виходячи з моди. Цей процес охоплює всі сфери на-
шого життя, від одежі до відпочинку, від інтер’єру до художніх уподобань. Але 
як при цьому не втратити здоровий глузд?
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Н ародився Ян Гус 1372 року в 
Гусинці, Богемія. Вивчав те-
ологію в Празькому універ-

ситеті, і в 30 років був призначений свя-
щеником і проповідником Віфлеємської 
церкви в Празі. А вже 1409 року став 
ректором університету. У той час Святе 
Писання було тільки на латині й вико-
ристовувалось виключно духовенством; 
деякі Біблії приковувались ланцюгом до 
кафедр, щоб миряни не могли забрати їх 
з храмів.

Молодий ректор мав репутацію пра-
ведного священика, а також завдяки 
своїй щирості, посвяченню Богу й людям 
дуже великий успіх у проповідях. Один з 
особистих ворогів Гуса пізніше писав про 
нього: "Життя його було суворе, поведін-
ка бездоганною, безкорисливість така, 
що ніколи нічого не брав за треби й не 
приймав ніяких дарів і приношень".

Надзвичайно сильно на Гуса вплину-
ли праці викладача Оксфорду — Джона 
Уікліфа. Особливо засноване на Біблії 
твердження, що папа Римський не має 
повноважень особисто правити Цер-
квою, а Святе Письмо повинне стати 
найголовнішим авторитетом у вирішен-
ні будь-яких церковних питань. Уікліф 
вимагав проведення реформ у Римській 
церкві через її продажність та зловжи-
вання. Вчив, що християни повинні мати 
Біблію своєю рідною мовою й читати її 
самостійно.

Гус не тільки прийняв доктрини Уіклі-
фа, але й став навчати у церкві та універ-
ситеті. Його аргументи мали під собою 
біблійну основу й тому переконували 
багатьох. І число прихильників істини 

почало зростати. Їх назвали реформіста-
ми. На проповіді збиралося від 3000 до 
10 000 слухачів. Народ полюбив їх за яс-
ність, простоту і внутрішню правду. Бага-
то празьких жителів настільки захоплю-
валися цими проповідями, що селилися 
біля Віфлеємської каплиці.

Римсько-католицький архієпископ 
Праги, побачивши зростаючий вплив 
Гуса, видав наказ, щоб запобігти подаль-
шому поширенню праць Уікліфа. Але це 
справило зворотний ефект.

Гус протистав цьому як у приватному 
порядку, так і з кафедри. Тоді архієпископ 
отримав папську буллу, що давала право 
зупиняти будь-кого, й одразу заборонив 
праці Уікліфа. Ян Гус і ще чотири викла-
дачі університету опротестували наказ 
і осудили архієпископа. Дізнавшись про 
це, папа уповноважив кардинала Коло-
на доставити непокірного священика до 
Риму.

Представники доктора Гуса прийшли 
до кардинала, щоб пояснити, чому він не 
може з'явитися сам. Вони запевнили, що 
готові відповісти на будь-які питання від 
його імені. Однак кардинал оголосив, що 
Гус категорично відмовляється підкоря-
тися й відлучив того від церкви.

Тоді представники реформатора 
звернулися до папи, який уповноважив 
чотирьох інших кардиналів переглянути 
питання. Ті не тільки погодилися з пока-
ранням, але відлучили від церкви й усіх 
його послідовників.

Гус подав апеляцію, яка нічого не 
дала, й він не міг більше проповідувати у 
Віфлеємській церкві Праги.

1414 року Яна викликали на Констан-
цський Собор, де імператор Сигізмунд 
гарантував йому недоторканість. У при-
сутності папи й членів Собору проти 
нього висунули звинувачення в єресі. І 
незабаром після того, як він у січні 1415 
року прибув у Констанц — ув'язнили. 
Коли деякі його друзі звинуватили Со-
бор у порушенні закону й імператорської 
клятви про безпеку Гуса – папа відповів, 
що особисто нічого нікому не обіцяв і 
не пов'язаний обіцянкою, яку дав імпе-
ратор. Коли ж про дане слово нагадали 
імператору Сигізмунду, він відмовився 
втручатись.

Гус був допитаний Собором, який взяв 
на себе роль інквізиції. У безумстві Собор 
спочатку засудив Джона Уікліфа, який по-
мер 1383 р., і наказав викопати його тіло 
й спалити, а попіл кинути до Рейну.

Яну Гусу зачитали звинувачення з 40 
пунктів, більшість з яких були перекру-
чені, на що він відповів: "Я звертався до 
пап… а зараз змушений звернутися до 
вищого Судді — Ісуса Христа."

На останньому суді 6 липня 1415 р., 

почувши звинувачення, він промовив: 
«Господь мій, Ісус Христос, я благаю Тебе, 
щоб ти простив всіх моїх ворогів заради 
Твоєї великої милості».

Коли Гус говорив, члени Собору смія-
лися й перекривлювали його й не давали 
можливості говорити. На нього кричали, 
паплюжили, обсипали прокльонами. Со-
борні отці проголошували, що він гірше, 
ніж содоміт, Каїн, Іуда, турок, татарин 
і єврей. Його порівнювали зі «змієм» і 
«хтивої гадюкою». Виступи переривали-
ся свистом, тупанням ніг і криками: «У ба-
гаття його! У багаття!»

А потім засудили спалити живцем.
Сім єпископів вийшли вперед з вимо-

гою, щоб реформатор зняв одяг свяще-
ника, і почали принижувати його. А піс-
ля цього стали придумувати, як обдерти 
шкіру з його голови.

Головуючий єпископ прийняв рішен-
ня роздряпати за допомогою ножиць. 
Потім на закривавлену голову поставили 
зроблений з паперу єпископський го-
ловний убір з намальованими на ньому 
бісами й написом: "Ватажок єретиків". 
Коли Гус побачив його, сказав: "Заради 
мене Господь Ісус Христос носив терно-
вий вінець, чому б і мені заради Нього не 
носити цей легкий вінок, навіть якщо це 
ганебність".

Єпископ пов'язав засудженому на 
голову паперову стрічку, сказавши при 
цьому: "Тепер ми віддаємо твою душу в 
пекло". Гус підняв очі до неба й сказав: 
"А я віддаю в Твої руки, Господь Ісус Хри-

стос, мій дух, звільнений Тобою". Потім 
підвели до багаття, в якому спалювали 
його праці, а далі до стовпа. Підійшов кат 
і прив'язав ланцюгом. Гус посміхнувся й 
сказав: "Мій Господь Ісус Христос заради 
мене був пов'язаний «міцнішим ланцю-
гом», тому мені не соромно бути пов'яза-
ним таким іржавим".

Засудженого до рівня шиї обклали 
хмизом. Герцог Баварський запропону-
вав Гусу зректися свого вчення. "Ні,  — 
відповів Ян, — я ніколи не проповідував 
неправдивих доктрин, і те, що говорив 
своїми устами, готовий підписати кров'ю". 
Коли підпалили хмиз і полум'я поглинуло 
Гуса, він заспівав гімн настільки бадьоро, 
що голос звучав сильніше, ніж тріщало 
багаття й галас натовпу, який спостері-
гав за стратою. Незабаром його голос за-
мовк, полум'я охопило шию та обличчя, і 
він провис на ланцюгах.

Єпископи наказали ретельно зібрати 
попіл, що залишився від страченого, і ви-
кинули в Рейн, щоб згадка про нього була 
стерта з лиця землі. Однак ні тортурами, 
ні вогнем, ні водою вони так і не змогли 
знищити пам'ять про реформатора і його 
вчення.

Звинувачення Константським Собо-
ром Гуса і його страта, до того ще й пору-
шена імператором Сигізмундом обіцянка 
безпеки, були розцінені чеським наро-
дом як національна образа й призвели 
до спустошливих гуситських війн.

Історичні матеріали

РЕФОРМАЦIЯ 500. СТОРIНКАМИ IСТОРIЇ

1231 року папа Гри-
горій IX офі-
ційно заснував 

інквізицію. Він наказав розшукати 
всіх єретиків і засудити до страти через 
спалення.

Папа довірив цю жахливу роботу До-
мініканському і Францисканському ор-
денам ченців, давши їм виняткові права, 
а саме: відлучати від церкви, катувати 
й страчувати винних у єресі або опози-
ції папського правління, оголошувати 
хрестові походи проти тих, хто був визна-
ний єретиками, укладати угоди з прави-
телями й використовувати для походів 
їхні війська.

Кожен суд інквізиції складався при-
близно з 20 осіб: головний і троє провід-
них інквізиторів або суддів, відповідаль-
ний за фінанси, цивільний чиновник, 
службовець, який приймає гроші й веде 
касу, відповідальний за конфісковане 
майно, кілька експертів з оцінки майна, 
тюремник, консультанти з проведення 
допитів та пред'явлення звинувачень, 
кати для тортур, удушення і спалення 
живцем, лікарі, які спостерігають за кату-
ваннями, секретар, який записує процес, 
духівник, котрий сповідує по-латині й 
люди, що увійшли в довіру до підозрюва-
них, щоб потім свідчити проти них.

Спочатку інквізиція цікавилася тільки 
питаннями єресі, але незабаром коло її 
інтересів розширилося й охопило також 

чаклунство, алхімію, богохульство, сек-
суальні збочення, дітовбивство, читання 
Біблії рідною мовою, читання іудейсько-
го Талмуду або мусульманського Корану.

Слід зазначити, що інквізитори про-
водили свої допити й тортури з неймо-
вірною жорстокістю, без будь-якої поща-
ди до людей. Не враховувався вік, стать, 
раса, положення в суспільстві, фізичний 
або розумовий стан. Особливо жорстокі 
були до тих, хто виступав проти папських 
доктрин або його влади, зокрема до тих, 
хто з католиків перейшов у протестанти.

На суді інквізиції захист не мав прак-
тично ніякого сенсу і чим більшим ба-
гатством володіла людина, тим у більшій 
небезпеці вона знаходилася. Дуже часто 
страчували не за те, що був єретиком, а 
через багатство. Безліч земель і будинків, 
цілі провінції й регіони привласнили до 
папської католицької церкви завдяки її 
кооперації з інквізицією.

Двох інформаторів було досить для 
пред'явлення обвинувачення. Інквізи-
ція допускала використання будь-яких 
методів. Застосовувалися різні фізичні 
тортури, які тільки можна було уявити: 
катування розтягуванням тіла, припікан-
ня вугіллям або розпеченим металом, ви-
ламування пальців, дроблення рук і ніг, 
вибивання зубів… Методи, які викорис-

товувалися, занадто численні та жахливі, 
щоб можна було всіх їх перерахувати.

На початку допиту підозрювані й 
свідки заприсягалися, що розкажуть про 
все. Відмова від клятви розцінювалася 
як визнання провини. Якщо заперечу-
вали пред'явлене їм обвинувачення без 
доказів своєї невинності, вперто відмов-
лялися визнати провину, наполягали на 
своїх поглядах, тоді їх піддавали найжор-
стокішому покаранню, майно підлягало 
конфіскації, а звинувачених невідкладно 
засуджували до спалення.

Через лицемірство папської церкви, 
яка стверджувала, що вона не має права 
проливати кров, засуджених віддавали в 
руки світської влади, яка карала й стра-
чувала.

Після завершення суду на місці пока-
рання проводилися урочисті церемонії. 
Вони відомі під назвою "auto-de-fe" ("акт 
віри"), як їх називали в Іспанії. У ній брали 
участь місцеві правителі, католицьке ду-
ховенство й всі інші бажаючі поспостері-
гати за стратою, незалежно від того, ким 
були для звинувачених. Якщо засуджені 
визнавали свою провину й відрікалися 
від неї, тоді отримували відповідне по-
карання — від жорстокого биття до за-
слання на галери. У будь-якому випадку 
власність засуджених переходила у во-

лодіння або католицької церкви, 
або місцевої влади. Якщо обви-
нувачені вперто трималися своєї 
«єресі», їх офіційно проклинали 

й віддавали в руки катів, що приводили 
вирок у виконання: спалювали на очах у 
всіх.

Проводячи такі публічні страти, 
римське духовенство сподівалося, 
що страх перед інквізицією зупинить 
всяке насмілювання повстати проти 
папської церкви. Але істинно віруючі в 
Христа, дивлячись на мужність муче-
ників і благодать Божу, яка підтриму-
вала їх у катуваннях, навпаки, зміцню-
валися у своїй вірі.

Хоча інквізиція лютувала у всьому сві-
ті, в Іспанії вона була найбільш активною 
та садистською й відверто показала, на-
скільки небезпечно давати необмежену 
владу нечестивим людям, що оголосили 
себе святими.

Незважаючи на періодичні спади ак-
тивності, інквізиція залишалася дієвою 
силою аж до XIX століття (до 1834 року — 
в Іспанії і до 1821 року — в Португалії), 
після чого була перейменована. У 1908 
р. отримала назву Конгрегаційної Святої 
Палати. На Другому Ватиканському си-
ноді в 1965 р. була знову перейменована 
папою Павлом VI, ставши "Конгрегацією 
доктрини віри".

Історичні матеріали

Булла про відлучення Гуса
У серпні 1412 р. особлива булла папи Івана ХХІІІ 

оголосила Гуса єретиком.
«Я, Іван, єпископ (римський), слуга слуг Божих, накладаю найтяжче про-

кляття на Яна Гуса, священика, що відпав від віри, заблукав як єретик, на-
віки вивержений з громади Христової. А відтак не посміє ніхто під страхом 
відлучення від церкви подати йому хліб, напоїти водою або прийняти під 
свій дах, продавати йому що-небудь або купувати від нього. Ніхто не сміє 
виготовити йому одяг, взуття або інше, що може знадобитися.

Рівному покаранню піддасться той, хто заговорить з ним, проводить 
пішки, на коні або надасть ще яку-небудь послугу. Ця булла позбавляє наз-
ваного Яна Гуса, як відлученого від церкви, всіх церковних таїнств і мило-
стей; якщо помре — забороняється ховати в освяченій землі; якщо ж по-
мре й буде похований в краях, де ця булла ще не оприлюднювалася, то тіло 
слід вирити з могили й залишити непохованим»…

«Якщо він через 20 днів не змінить свого способу дій, то щонеділі та у 
святкові дні, коли свічки будуть запалені, потім погашені й кинуті на зем-
лю, у всіх церквах повинна вимовлятися анафема Гусу. (...) В усіх містах і се-
лах, де він буде знаходитися, повинно зупинитись богослужіння й відправ-
лення церковних таїнств, які можуть відновитись лише після трьох днів 
від його від'їзду».

Лист про гарантію безпеки
Короля Сигізмунда (1387-1437 рр.) — імператора 

Священної Римської імперії.
«Ми, Сигізмунд, Божою милістю король римлян, приймаємо високопо-

важного магістра Гуса, бакалавра богослов'я та магістра мистецтв, під 
наше і Священної Імперії заступництво й захист. Тому наказуємо всім, щоб 
йому було дозволено проїхати в Констанц, залишатися там і вільно повер-
нутися, при цьому для охорони його й супроводжуючих осіб давати провід-
ників, заради честі й поваги нашої величності».

«Священна» iнквiзицiя. Що це таке?

1415 р. Смерть за правду
1999 року папа Іоанн Павло II просив вибачення перед усіма народами за 

смерть Яна Гуса. Великий проповідник-реформатор вмер за правду. Вирок про 
спалення Яна Гуса був приведений у виконання в день його народження: 6 липня 
1415 року   йому виповнилося 46 років!



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНЄ СЛОВО

О дин батько, покидаючи цей світ, 
надіслав сину, якого дуже лю-
бив, дорогий дарунок. Коли той 

тремтячими руками розпакував його, 
знайшов порцелянову, прикрашену ви-
тонченим сріблом скриньку. На кришці 
красувався дивний витвір мистецтва — 
вишуканий золотий вензель у вигляді 
букв — ініціалів батька. Отже, отримав-
ши такий дар у пам'ять про рідну люди-
ну, син виявив до нього особливу увагу: 
замовив у найкращого різьбяра столиці 
полицю з рідкісного дерева, яку особи-
сто прикріпив до стіни на видному місці 
свого будинку.

Він наказав прислузі ніколи не торка-
тися скриньки, навіть під час прибиран-
ня. Пан особисто, винятково обережно 
прибирав пил на ній. А раз на рік полі-
рував срібну її частину. Вона була його 
великою цінністю, бо завжди нагадувала 
про тата.

Він пишався тим, що мав таку родин-
ну пам’ятку. Отже, коли приходили гості, 

майже завжди звертав їхню увагу на по-
дарунок. А нерідко й сам любувався нею, 
пригадуючи батька. Минув рік — і син 
замовив гарні золоті каблучки-підстав-
ки під кожну ніжку скриньки. Їх у вигля-
ді квітів виготовив відомий на все місто 
ювелір. Отож, тепер оздоблена золотом 
і сріблом, батьківська порцеляна стала 
ще в кілька разів дорожчою серцю сина. 
Протягом кількох років він продовжував 
протирати пил з неї, начищати срібло й 
дбати про її цілість.

Та одного разу, коли відвідав моги-
лу батьків і будинок свого дитинства, до 
нього підійшов колишній слуга. Він запи-
тав, чи подобається йому пам’ятний да-
рунок  покійного батька.

— Він для мене дуже цінний, я по-осо-
бливому дбаю про нього, бо це пам’ять 
про мого батька.

— А чому ж тоді ви ще й досі не звер-
нулися, щоб попросити ключа? 

— Якого ключа? — здивувався син, — 
Адже скринька порожня!

— З першого погляду так… але в ній 
є й друга, прихована частина, хіба ви не 
помітили отвору під ключ?

— Ні!
— Чекайте-но, а який дарунок ви при-

йняли від батька?
— Скриньку… зі срібною оздобою.
— Та ви що! Насправді вся її цінність 

у діаманті, який знаходиться всередині. 
Адже батьківський задум саме й полягав 
у тому, що син запрагне ключа, і в цих по-
шуках навідає старого батька 
перед смертю. Той мав чима-
ло що сказати. І що ж? Маючи 
таку дорогоцінність, ви так ні 
разу й не побачили її?!

— На жаль!
— І вся ваша увага була 

лише на футлярі?! — ще біль-
ше здивувався слуга.

— Саме так, — тепер сам 
здивовано стис плечима син.

— Пробачте мені, але тоді 
виходить, що ви самі себе 
обібрали!..

Так буває і з нашим жит-
тям: дбаємо лише про «фут-

ляр». А насправді нам подарована душа 
й дух, про які більшість і не згадує. Та й 
коли? Немає часу — все дбаємо про дру-
горядне в житті — про тіло. Туди вклада-
ємо й витрачаємо всі наші цінності, нех-
туючи головним.

Отже, так багатьом хочеться нагадати 
слова того слуги: «І вся ваша увага була 
лише на футлярі?!»

Андрій Миронюк

В ечоріло. З невеличкої будови 
на околиці міста вийшла гру-
па молоді. Степан, зачинив-

ши двері після всіх, ще раз кинув погляд 
на табличку «Наркологічний диспансер». 
Не вперше вже тут співали християнські 
пісні, розповідали про жертву Ісуса Хри-
ста для спасіння тих, хто повірить…

Увагу Степана привернув самотній па-
цієнт, що сидів на лаві під каштаном, який 
своїми п’ятірнями-листочками прикри-
вав його, ніби промовляючи «На-ш, не 
чіпай… на-ш-ш». Чи то був просто шепіт 
листя? Чи шум вітру між ним… «На-ш-
шш».

Степан підійшов. Придививсь. Охайно 
одягнений: теплий спортивний костюм 
відомого бренду, кросівки такої ж фір-
ми. Невеличка доглянута борідка. Довге 
волосся акуратно зачесане. Якось навіть 
незвично зустріти такого в цьому закладі. 
Нога закинута на ногу, на них розслабле-
ні руки. Голова злегка обперта на спинку 
лавки, очі заплющені.

— Добродію, вам зле?
— Ні, — відповів тихо, не розплющу-

ючи очей.
— Може когось покликати?
— Ні, кажу, не треба, зі мною все га-

разд, — сказав той, піднявши голову.
— Вибачте, я Степан, а як Вас звати?
— А для чого тобі?
— Щоб знати, як до Вас звертатись.
— Ну, Петро Іванович. А якщо я не хочу 

з тобою говорити? І не тільки з тобою, а й 
з усіма вами… сектантами. Затягуєте лю-
дей у свою релігію. Шукаєте отаких, кому 
в житті важко, і заманюєте до себе. Та я 
не алкоголік. У мене все гаразд. А тут за 
планом. Трохи кров потрібно очистити. 
Розумієш, я людина творча, скульптор, 

а на сухий мозок 
жодна ідея в голо-
ву не лізе. У мене 
знову незабаром 
виставка, так що тут 
кожен раз… після 
напруженого твор-
чого періоду. І ні-
який я не алкоголік. 
А те, що у Великий 
піст, Бог пробачить. 
Так що не хвилюйся 
за мене, а крокуй 
додому.

— Ви впевнені, 
що простить?

— А чому мав 
би не пробачити? 
Випити ж не смерт-

ний гріх. А Бог добрий. Сповідь… пожер-
тва… молитва… свічка… Не вперше, все 
буде гаразд.

— А якщо ні?
— Як ні? Такого бути не може. А якщо 

й ні, то це не мої проблеми. Подумай ло-
гічно: якщо водій автобуса порушив пра-
вила, хто платить штраф? Він… А я тут не 
при ділах, це його проблеми... Зрозумів? 

— Зрозумів. А якщо водій на крутому 
розвороті очі заплющив так, як Ви зараз, 
і… весь автобус у прірву — то це що, та-
кож лише його проблеми?

— А що, по-твоєму, мої?! Хай той «во-

дій» вирулює тоді перед Богом за мою 
душу… Хай свічки ставить, кадилом ку-
рить, за здравіє чи упокій вичитує… То 
мене вже не хвилює, то їх обов’язки… 
А очі я не відкриваю, щоб твій гіпноз на 
мене не діяв.

— А, зрозуміло… От ви кажете: спо-
відь, молитва. А що то таке молитва?

— Ти що, хіба не знаєш? Це коли гово-
риш з Богом… «Отче наш», «Богородице 
Діво», наприклад… Та й ще безліч інших.

— Ну от ви говорите до Бога, а Він вам 
що говорить?

— Як говорить? Тобі хтось щось гово-
рить? Ти що, чуєш якісь голоси? — спро-
бував Петро висміяти Степана.

— Не голоси, а внутрішній голос. Я ду-
маю, що нормально, коли ти говориш, а 
тобі відповідають… Так і з Богом.

— Е, друже, ти не за адресою потра-
пив — це тобі треба в психдиспансер, 
там зрозуміють, бо багато таких, як ти.

— А мені здається дивним, коли Ви го-
ворите до батька, а він роками мовчить, 
навіть голосу його не знаєте.

— Та в мене з батьком все гаразд, нор-
мально спілкуємось…

— Так і в мене з Богом все гаразд — 
чуємо один одного.

— Схаменися, такого бути не може. 
Чути Бога… ха-ха-ха… От придумав, — 
хрипко розсміявся Петро Іванович.

— Пане, такого бути не може, що у 
вас батько є. Схаменіться. Я вам це точно 
кажу. І Петро Іванович, який ще не наро-
дився, теж Вам це підтвердить.

— Що, що? — широко розплющив очі 
пацієнт, здивовано дивлячись на Степа-
на. Вдарив себе по чолі, приставив вели-
кого пальця до скроні й покрутив.

— В тебе того во… зозулька здох-
ла. Давай я зараз покличу лікаря, вони 
швидко в «психушку» завезуть.

— А чому ви на мене такими велики-
ми очима дивитесь? Не боїтесь, що я Вас 

загіпнотизую?
— Та ти ж звичайний псих! Треба в 

обидва дивитись… Таке «мелеш»… «Пе-
тро Іванович, ще не народився...»

— Чому «мелю»? Ви ще не народи-
лися згори. Що можете сказати мені про 
духовні речі? От Бог — це тіло чи дух? І 
що Ви є?

— Ну, зрозуміло, я тіло, а Бог — дух.
— Тоді Ви не маєте морального пра-

ва молитися молитвою «Отче наш». Ви не 
народилися від Духа, і Він не є Вашим От-
цем. Якщо Ви хочете в цьому перекона-
тись, то почитайте при нагоді Євангеліє 
від Івана, третій розділ, там якраз про це 
все говориться.

— Слухай! Бог нас всіх створив. Всіх! 
І мене так само, як і тебе. Отож не роби з 
себе святого!

— А я й не роблю. Мене Христос освя-
тив. А те, що Бог нас всіх створив, гово-
рить, що Він Творець, але це ще не дає 
права називатися Його дітьми. Бо напи-
сано: «…Коли хто не народиться згори, 
то не може побачити Божого Царства..», 
навіть не те, що увійти — побачити не 
може. І ніщо Вам не допоможе, ніякі пе-
репустки, якщо Ісус Христос так сказав. 
Почитайте, цей розділ може бути дуже 
корисним для Вашої безсмертної душі.

— Ну все. Досить мені слухати твої 
байки. Не намагайся перетягнути мене у 
свою віру. В тебе своя, в мене своя. Так що 
давай, шагай...

— Ну що ж… на добраніч. Тільки ди-
віться, щоб така віра дбала про спасіння 
Вашої душі.

— Кажу тобі, не хвилюйся за мене. На 
добраніч.

Петро Іванович залишився сидіти на 
лавці, а Степан попрямував до виходу. 
П’ятірні каштана на фоні вечірнього неба 
здавалися ще чорнішими і тихенько все 
так само шипіли «на-ш-ш, на-ш-ш». І са-
мотній крук, опускаючись на верховіття 
сусіднього дерева, також, здавалося кар-
кав, риплячи: «н-а-а-ш, н-а-аш».

Веніамін Ціцей

В одній державі постарів імпе-
ратор. На схилі років вирішив 
подумати про те, хто ж стане 

його наступником і посяде на престолі. 
Хоча в правителя були сини, він не дові-
ряв їм управління країною. Не викликали 
довіри також його найближчі помічники 
та радники. Тому вирішив організувати 
незвичний конкурс, на який зібрав усіх 
молодих людей країни.

Свій виступ цар закінчив такими сло-
вами: «Я постарів і скоро піду у відставку. 
Хочу вибрати з вас найкращого претен-
дента на трон правителя країни. Сьогод-
ні кожному присутньому я дам по одній 
насінині. З них виростуть особливі рос-
лини, а ви доглядайте за ними. Через рік 
зберемося знову, щоб порівняти, які з 
них кращі. Після цього я оголошу наступ-
ного імператора!»

Один житель на ім'я Марк, який також 
отримав насіння, пішов додому й розпо-

вів про все матері, а потім 
посіяв отримане в найкра-
щий горщик з родючим 
ґрунтом. Дбайливо догля-
дав за ним і з нетерпінням 
чекав появи паростка.

Приблизно через місяць 
молоді люди, які були при-

сутні на зустрічі, почали розповідати про 
прекрасні рослини, що проросли з насін-
ня, отриманого від царя. А Марк продов-
жував дбайливо доглядати й чекати поя-
ви паростка. Але всі зусилля виявились 
марними. Навіть через півроку в горщи-
ку не виросло нічого. Гірко було йому від 
цього. Але юнак не став нікому розпові-
дати про свій смуток, а, як і раніше, чекав, 
що насіннячко проросте.

Через рік молоді люди імперії знову 
зібралися на особливу зустріч, організо-
вану правителем країни. Спочатку Марк 
з гіркотою повідомив своїй матері, що не 
хоче йти й показувати порожній горщик. 
Але вона вмовила його вчинити чесно й 
розповісти цареві про все, що сталося.

Прийшовши до імператорського пала-
цу, Марк був здивований різноманітністю 
та красою рослин, вирощених чоловіка-
ми. Кожна з них здавалася йому просто 

чудом. З гіркотою поставив на підлогу 
палацу свій порожній горщик. Багато хто 
насміхавсь з нього. А хтось жалів і спів-
чутливо говорив: «Ти правильно зробив, 
що спробував».

Потім імператор привітав усіх присут-
ніх. Марку залишалося лише сором'язли-
во ховатися за спинами інших. Цар роз-
почав промову: «Ви всі молодці! Кожна 
принесена вами рослина — просто диво. 
Сьогодні я знайду собі гідну заміну».

Раптом правитель побачив Марка з 
порожнім горщиком. Він призупинив ви-
ступ і наказав придворним вивести його 
вперед. Юнак був 
збентежений і злякав-
ся. Подумав, що імпе-
ратор помітив, який 
він невдаха! Можли-
во, навіть захоче стра-
тити?!

Придворні поста-
вили його попереду 
всіх. Цар запитав, як 
звати хлопця. «Моє 
ім’я Марк,» — з тре-
петом відповів юнак. 
Усі засміялися. Цар 
наказав їм замовкну-

ти й урочисто оголосив: «Ось ваш новий 
володар! Його ім'я Марк!»

Хлопець був вражений почутим й 
не міг зрозуміти рішення царя! Тоді той 
продовжив промову: «Під час минулої зу-
стрічі усім, хто знаходиться тут, я роздав 
насіння й звелів дбайливо доглядати за 
ним. Але в той день ви отримали його об-
вареним. Жодне не могло дати нове жит-
тя. Ви просто замінили його, коли зрозу-
міли, що не буде сходів. І лише в Марка 
вистачило мужності вчинити чесно. Саме 
тому він стане моїм наступником!»

Вадим Херсонський

Згадалася мені одна історія...

ОТЧЕ НАШ... У КОГО ЯКИЙ?

Урок імператора
Ця історія — просто притча, але закон «Що посі-

єш, те пожнеш» діяв і буде завжди діяти в найрізно-
манітніших формах і проявах людського життя!
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Федір Іванович Косюга пряму-
вав до кабінету директора. 
Прямував — м’яко сказа-

но. Ноги не слухалися: підкошувались і 
заплутувалися. Тридцять з гаком років 
ходив по цій території впевнено, по-ха-
зяйськи. Завідував складом автозап-
частин — неабияка посада. Всім був по-
трібен. Десь на хвильку забарився, і вже 
шукають: «Івановичу! Ви не бачили Івано-
вича? Терміново й до зарізу!..»

А зараз насилу йшов. В голові наче 
два голоси боролись... Один грюкає, як 
кувалдою: «Не йди! Не йди! Невже ска-
жеш, що всі ці роки був не тим, за кого ви-
давав себе? Не йди!» Інший звучав наче з 
глибини душі: «Ти ж знаєш, що по-іншому 
жити вже не зможеш». І якесь приємне 
тепло розлилося по всьому тілу від усві-
домлення цього.

Іванович мав добру славу. Безком-
промісний, непідкупний, за пляшку нічо-
го не випросиш. З документами — ажур. 

Деякі спочатку сердились, а потім зви-
кали й поважали. Навіть директор, і той, 
здавалося, трохи побоювався свого зав-
склада. Така моральна якість, як чесність, 
цінувалась, і, мабуть, тому стаж у Федора 
Івановича на цій посаді був чималий.

«А що тепер?! — твердив «кувалдо-
вий» голос. — Вся репутація на смітник? 
Тебе заплюють! А сам Петро Данилович? 
Звільнити — то квіточки... Дивитись в 
твій бік не стане. А все підприємство, на-
впаки, збіжиться, як на виставу, коли в 
наручниках поведуть!»

Ось і знайомі двері з табличкою, а 
у вухах ніби брязкіт розсипаного відра 
гайок, болтів, ключів... «Треба, Іванови-
чу!»— почув з глибини душі й, постукав-
ши в ритм серця, що мало не вискочило з 
грудей, штовхнув їх.

Перед цим по телефону (так ніби лег-
ше було) попросив чотири вантажівки. 
Прикинув, що стільки вистачить, щоб 
помістити награбоване... Тепер вони, на-

вантажені запчастинами, стояли в дворі 
підприємства. І зараз прийшов час про 
все сказати прямо. Язик перетворився 
на кусок залізяччя... Але знову сам в собі 
повторив: «По-іншому вже не зможу...» І, 
ніби обценьками стиснуті, вуста відкри-
лися...

«...Тепер моя подальша доля на цій 
землі у владі Господній, Петре Данило-
вичу,— закінчував Федір Іванович свою 
нехитру розповідь,— душу я свою очи-
стив перед Богом і вже перед Вами. Зави-
дющі очі та загребущі руки осудив сам у 
собі. Хоч мій імідж, так би мовити по-су-
часному, вщент розлетівся...»

Бувалий директор мовчав деякий час, 
аж поки заговорив: «Шокував ти мене, 
Федоре, не те слово... Я, та й люди наші, 
не були такі збентежені, коли ти з тими 
віруючими зв’язався віднедавна. Каза-
ли: ”Ну, Іванович і так жив по совісті...” 
Але тепер... Дай подумати до завтра про 
твою подальшу долю. Здогадуюсь, що ніч 
у мене має бути безсонною...» І несподі-
вано для самого Івановича директор сту-
пив назустріч, і... довго ще тиснув прави-
цю своєму завскладу.

Н. Замкова-Ферфелуца

Ц я історія відбу-
лася за часів, 
коли середня 

зарплата в Україні була 500 
грн, а стакан насіння коштував 75 коп.

Оля працювала касиром у одній при-
ватній фірмі, яка мала свої торгові точки 
на базарі та інших місцях. Одного разу, 
перевіряючи гроші на детекторі, вияви-
ла фальшиву двадцятку, яку передали з 
базару. Коли проводилась інкасація, то 

поклала свої гроші, а про цей випадок 
поспішила повідомити власника фірми 
Галину Леонідівну з пропозицією утилі-
зувати фальшивку. Але та відкрила свій 
гаманець, обміняла на справжню й відпо-
віла, що зробить це сама. 

Після важкого трудового дня Галина 
Леонідівна вмостилася в 
розкішному кріслі й від-
пила ковток ароматної 
кави. На кухню влетіла за-
хекана Таня, її дочка.

— Матусю, дай гро-
шей на лимонад! Ми їде-
мо з дівчатами на пляж!

— Візьми в гаманці 
двадцять гривень, вони 
окремо лежать. Спочатку 
купи два стакани насіння 
в бабусі, що під ларьком 
сидить, а на решту в мага-
зині купиш лимонад.

— Дякую! — Таня 
вискочила в під’їзд, навіть 

не маючи гадки про те, що 
гроші фальшиві. Не знала 
про це й бабуся, що торгува-
ла насінням…

Після вихідних, коли власниця фір-
ми зайшла до офісу, касир розгублено 
підійшла до неї й промовила тремтячим 
голосом:

— Нам щось пороблено, Галино Ле-
онідівно. Знову фальшивки. На цей раз 
вже три двадцятки. Треба на точку детек-
тор купити.

Хазяйка змінилася в обличчі. На ньо-
му можна було прочитати і сором, і зди-
вування. Потім абсолютно спокійно від-
повіла:

— Не треба, Олю. Не треба. Більше їх 
не буде. Я знаю, звідки ці гроші. Звідти! — 
і підняла палець угору. — За все треба 
платити. — потім розірвала фальшиві 
купюри на маленькі шматочки й кинула 
в сміття.

Ввечері Галина Леонідівна розповіла 
дочці історію безсоромно розміняних 
грошей, а наостанок закінчила словами:

— Запам’ятай, доню, Бог є! І все ба-
чить. Тому й приходиться відповідати.

Яна Квітнева

Вірний керманич
Неподалік від пристані Бувальє, 

що знаходиться в Північній Амери-
ці, стоїть мармуровий хрест, перед 
яким перехожі часто помічали од-
ного літнього чоловіка на колінах із 
заплаканими очима. На запитання, 
чому він так багато часу тут про-
водить, той розповів таку історію:

«Багато років тому я плив сюди 
на кораблі під назвою «Ластівка». 
Зненацька спалахнула пожежа: за-
горівся вантаж корабля. Почалась 
паніка, всі кричали до капітана, чи 
далеко до Бувальє, щоб врятува-
тись?

«Ще три чверті години, і якщо 
керманич зможе втриматись біля 
штурвалу, то врятуємось!» — була 
відповідь.

Він знав, що той знаходився най-
ближче до вогню, і час від часу запи-
тував через трубу про його стан. 
У відповідь чув, що все добре, хоча 
права рука вже обгоріла, але він 
продовжував керувати лівою.

Нарешті дісталися пристані. 
Ми встигли врятуватись, навіть 
керманич ступив на берег, але, об-
палений та знесилений, впав мер-
твий. Його життя стало ціною на-
шого порятунку — й у знак великої 
подяки ми встановили цей хрест 
з написом: «ВІРНОМУ КЕРМАНИЧУ 
«ЛАСТІВКИ» ДЖОНУ МЕЙНАР ВІД 
ВДЯЧНИХ ПАСАЖИРІВ. ВІН ПОМЕР 
ЗАРАДИ НАС.» 

Зізнання олігарха
Відомий російський бізнесмен 

і олігарх Михайло Ходорковський 
(входив до числа найбагатших лю-
дей світу) був заарештований і 
потрапив у в’язницю, в якій провів 
близько десяти років. Його капітал 
у 15 мільярдів доларів був конфіско-
ваний на користь держави. Коли він 
звільнився, то дав інтерв’ю журна-
лістам. Ось фрагмент з його відпо-
відей:

«Розставання з власністю не 
стало для мене безмежно боліс-
ним, і я хочу сказати всім: дякую 
в’язниці, бо вона подарувала мені 
місяці напружених роздумів та 
переосмислення багатьох сторін 
життя. І я збагнув, що майно, осо-
бливо велике, зовсім не здатне зро-
бити людину вільною. Дякую Богу, 
що усвідомив: заробляти гроші — 
далеко не єдиний і, можливо, не го-
ловний сенс трудів людини.»

Чимала ціна того, щоб зрозумі-
ти просту Біблійну істину: «Яка ж 
користь людині, якщо вона здобуде 
ввесь світ, а душу свою занапас-
тить? Що може дати людина вза-
мін за душу свою?» (Єв. Матвія 16, 
26)

Небезпечний договір
В одній американській газе-

ті була опублікована історія про 
трьох друзів. Вони знайшли в Ін-
тернеті пропозицію продати ди-
яволу свою душу в обмін на будь-яке 
замовлене бажання.

Жартома приятелі підписалися 
й почали очікувати виконання своїх 
«замовлень». Один хотів закінчити 
школу на відмінно, другий — отри-
мати престижну машину, а третій 
забажав стати мільйонером.

Перший несподівано почав до-
бре вчитися й незабаром закінчив 
школу на відмінно, але невдовзі 
потрапив під колеса автомобіля й 
загинув. Другому заможна бабуся 
подарувала дороге авто, проте, ви-
їхавши на ньому на зустрічну смугу, 
розбився. А останній, знаходячись 
в іншому місті, отримав з дому по-
відомлення, що в лотерею виграв 
мільйон доларів. Згадавши про свій 
необдуманий крок з друзями, яких 
вже не було у живих, злякався й по-
спішив до пастора сповідуватися.

Після покаяння та отримання 
звільнення від «договору» юнак пе-
реказав «свій» мільйон на потреби 
онкологічної клініки, не бажаючи 
розміняти своє життя на спо-
кусливі гроші.

Анатолій Романюк

Ч и зна-
єте ви, 
що за 

обман батьків часто доводиться платити 
своїм здоров’ям? Деякі ситуації в моєму 
житті неодноразово підтверджували цю 
просту істину, але особливо яскраво за-
пам’яталась історія, яку колись прочита-
ла в дитинстві. Хочу розповісти її.

Одного літнього дня двоє хлопчиків 
пішли до лісу на прогулянку. Їх звали Іван-
ко та Михайлик. Через деякий час вони 
помітили на дереві гніздо. Хлопчики ви-
рішили зруйнувати його. Коли вилізли на 
дерево, то Іванко пригадав слова батька, 
що руйнувати гнізда — гріх.

— Михайлику, — промовив він, — це 
ж гріх! Тато казав, що Бог спостерігає за 
кожним, хто таке робить.

— Дурниці, ти просто боїшся. Нас ні-
хто не побачить, адже навколо нікого не-
має. Допоможи мені!

Він умовив Іванка, і вони полізли 
вище, хоча совість непокоїла обох. На-
решті дісталися до гнізда, де лежало п’ять 
яєць. Два Михайлик дав Іванку, а три взяв 
собі. Вони сховали яйця в кишені, а гніздо 
скинули на землю.

Коли ж злізали, гілка зламалась — і 
хлопчики стрімголов полетіли униз. Коли 
ж прийшли до тями, то виявилося, що 
Михайлик вивихнув ногу, а Іванко зламав 
руку. З великими труднощами обидва ді-

сталися додому. Але, як завжди, після од-
ного гріха постає інший.

— Якщо тато мене запитає, що трапи-
лося з ногою, то відповім, що послизнув-
ся й підвернув ногу. А ти скажи, що впав 

і зламав руку. Зро-
зумів?

— Цього я не 
зроблю! — заперечив Іванко. — Достат-
ньо того, що зруйнували гніздо. Брехати 
я не буду!

Коли Михайлик прийшов додому, 
батько запитав його, чому він шкутиль-
гає.

— Я послизнувся й упав у канаву, коли 
грався з Іванком у лісі. Нічого страшного, 
завтра все пройде.

Але нога опухала все більше й біль-
ше, і хлопчик вже не міг витримати болю. 
Батьки покликали лікаря. Той оглянув її й 
сказав, що потрібно було викликати його 
раніше — тепер уже не все можна випра-
вити.

Через декілька тижнів пухлина зі-
йшла, але виявилось, що одна нога ко-
ротша за іншу. Так і залишився Михайлик 
калікою на все життя.

А Іванко, нічого не приховуючи, роз-
повів батькам про зруйноване гніздо й 
про те, як упав. Одразу викликали лікаря, 
і той оглянув руку. Через декілька тижнів 
вона загоїлась — і не залишилося ніяких 
слідів перелому.

Це історія для дітей, але дуже часто 
саме дорослі розраховуються за свої грі-
ховні вчинки найдорожчою валютою — 
своїм здоров’ям.

А.К.

За неправду платимо здоров’ям!

Фальшива двадцятка

Пiдмочена репутацiя
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Тексти цього видання містять імена Бога та назви святих місць, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

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.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли питання, або з’яви-
лось бажання відвідати зібран-
ня (богослужіння), чи є потреба 
звернутися за духовною допо-
могою, то ви можете зателе-
фонувати 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.

ЦIКАВО ЗНАТИ

10 квітня 1912 року «Титанік» 
вирушив у свій перший і 
останній рейс. Корабель 

вийшов у Атлантичний океан з 1317 па-
сажирами та 908 членами екіпажу на 
борту.

Вартість квитка першого класу (за да-
ними Вікіпедії) сягала 870  фунтів стерлін-
гів(£) у люкс-апартаментах з особистою 
прогулянковою палубою (49 590 доларів 
США 2013 року).

Квиток другого класу на «Титанік» 
коштував до 40 £ (2240 доларів 2013 
року).

Вартість третього класу становила до 
8 £ (456 доларів 2013 року).

Сотні людей віддавали чималі гроші, 
щоб потрапити на найсучасніший і най-
комфортабельніший корабель того часу, 
на якому було все для веселого й безтур-
ботного плавання. Тільки ніхто тоді не 
здогадувався, що все закінчиться зовсім  
не весело… І тепер це вже ні для кого не 
секрет. 

Але мало хто знає, що з катастрофою 
корабля пов'язана одна приголомшлива 
подія, яку Голлівуд відмовився включити 
до свого знаменитого фільму “Титанік” — 
історія відважного пастора на ім’я Джон 
Харпер.

 1912 року Джон отримав запрошення 
проповідувати в одній знаменитій церкві 
в Чикаго. 10 квітня того ж року він сів на 
“Титанік” зі своєю шестирічною донькою, 
щоб плисти до Америки. (Декілька років 
тому в нього померла дружина). Чоловік 

із самого початку ходив по кораблю й 
розмовляв із пасажирами про Ісуса.

Увечері 14 квітня, коли більшість лю-
дей танцювала в бальному залі й грала 
в карти, Джон поклав свою дочку спати 
й почав молитися. О 23:40 “ Титанік” зітк-
нувся з айсбергом — і корабель, отри-

мавши пробоїну, почав тонути. Почувши 
звук сирени, Джон розбудив дівчинку, 
загорнув її в ковдру й піднявся на верх-
ню палубу. Побачивши наростаючу пані-
ку й усе, що відбувається, він поцілував 
її на прощання й передав члену екіпажу, 
який посадив її в рятувальний човен під 
номером 11. Джон розумів, що більше ні-
коли не побачить свою дочку, і вона з ше-
сти років залишиться круглою сиротою.

Свою рятувальну жилетку він віддав 
пасажиру, що стояв поряд, не залишив-
ши собі жодного шансу на порятунок. 
Часу на роздуми не було, тому він, не га-
ючи часу, почав свідчити про Спасителя 
паралізованим панікою людям. Очевидці 
розповідали, що бачили молодого чоло-
віка, що підходив і запитував: «Твоя душа 
врятована?».

15 квітня 1912 року о 2:40 “Титанік” пі-

шов під воду. Джон стрибнув у холодну 
воду Атлантичного океану. Більше тисячі 
людей борсалися в крижаній воді. Схо-

пившись за якийсь уламок, пастор  
підпливав до них і задавав їм те саме 
питання: «Твоя душа врятована?» 
Згодом, коли більшість пасажирів 

вже замерзала від холоду, Джон рухався 
ще швидше... Посеред цього хаосу й кри-
ків він направляв людей до Ісуса! Джон 
Харпер помер, як і жив, з одним ім'ям на 
устах — Ісус Христос!

Через кілька років після цих трагіч-
них подій у канадському місті Гамільтон 
на служінні в одній з церков, чоловік на 
ім'я Агілла Вебб, розповів цікаве свідчен-
ня: «Я — один з тих, які вижили у водах 
Атлантики в ту страшну ніч, коли затонув 
"Титанік" і 1517 осіб замерзли від холоду 
або були поглинуті крижаними водами 
океану. У той час, коли я борсався у воді, 
серед криків і стогонів людей, один чо-
ловік крикнув мені здалеку: “Твоя душа 
врятована?” Я відповів йому, що ні. Але 
раптом хвиля накрила ту людину — і він 
пішов під воду... Через деякий час він ви-
ринув і знову прокричав мені вже слаб-
ким голосом: “Твоя душа врятована?” Я 
відповів: “Ні!” Тоді у відповідь він прокри-
чав: “Віруй у Господа Ісуса Христа — і ти 
отримаєш порятунок!” Знову велика хви-
ля накрила його — і він пішов під воду. 
Так я його більше й не побачив... Там, у 
холодних водах Атлантики, я примирив-
ся з Богом, молячи про милість...»

Підсумовуючи своє свідоцтво, Вебб 
сказав: «Я — останній плід пастора Джо-
на Харпера…»

Прочитавши це свідоцтво, я подумав: 
наскільки сьогоднішній світ нагадує нам 
“Титанік”! Суєта, турботи, розваги, зайня-
тість різними справами... Але, незважаю-
чи на те, що все навколо  має привабли-
вий і навіть стабільний вигляд, є одна 
проблемка — пробоїна. І рано чи пізно 
ми всі опинимося у вічності... Питання 
тільки — у якій? У раю чи пеклі?

Веніамін Москаль

У листопаді 1945 
року розпочав-
ся Нюрнберзь-

кий процес. І не тільки над ватажками 
рейху, а й над нацистськими юристами. 
Викривалися факти використання на-
ціонал-соціалістичною владою пред-
ставників Феміди як знаряддя злочину, 
де охоплені політичним фанатизмом 
нацистські судді з байдужим автоматиз-
мом виконували державні замовлення 
Третього Рейху на вбивство. У ході дослі-
джень  встановлено, що у період до 1941 
року було ухвалено 2 тисячі смертних 
вироків, а у наступні роки, до завершен-
ня війни, — 30 тисяч подібних присудів!

Під час цього процесу у Нюрнберзі 
оцінювалися не тільки рішення, котрі ух-
валювали нацистські судді, а й мотиви, 
якими при цьому керувалися. Цей про-
цес отримав назву «судове вбивство». 
Ось декілька прикладів.

1942 року Земельний суд вищої ін-
станції в Касселі засудив до страти особу, 
яка на клаптику паперу написала фразу: 
«Гітлер — це масовий вбивця і винува-
тець війни». Крім напису, інкримінувало-
ся й те, що вона слухала іноземні радіос-
танції.

18 жовтня 1943 року Народний три-
бунал засудив командира у відставці 
Гюнтера Пасхена до смертної кари за 
«послаблення обороноздатності Рейху». 
У серпні 1943 року у розмові з двома 
данцями, які хотіли зняти кімнату у його 

будинку, він сказав, що не вірить у пере-
могу Німеччини, а таємну зброю вважає 
«пропагандистським блефом».

До смертної кари був засуджений 
поляк за те, що дав цивільний одяг серб-
ському військовополоненому, і той зміг 
втекти на батьківщину. Поляк стверджу-
вав, що ним керувало співчуття, а не 
намір полегшити втікачеві вступ до пар-
тизанського загону Тіто. Для смертного 
присуду достатньо було припущення, що 
поляк міг передбачити ймовірність всту-
пу серба до лав повстанців.

Для обвинувачення та ухвалення ви-
року достатнім доказом вважалося й ви-
знання заарештованим своєї провини. 
При цьому цілковито замовчувався факт, 
що таке зізнання було примусовим внас-
лідок застосування катувань. Не менш 
«достатнім» доказом для смертного ви-
року слугував факт расової приналеж-
ності до поляків чи євреїв.

Обвинувачувані судді заявляли, що 
не можуть вважатися злочинцями, адже 
вони робили тільки те, що їм приписував 
суддівський обов’язок і чинне законо-
давство. «Я нічого не міг вдіяти. Ми муси-
ли бути слухняними» — виправдовував-
ся обвинувачуваний суддя Ханс-Йоахим 
Рехсе, який брав участь в ухваленні 231 
смертного вироку.

Але такі аргументи для захисту не 
розглядалися. Тому що 
побоювання нацистських 
юристів втратити життя 
або здоров’я у випадку 
прийняття ними м’яких 
рішень, які сприймалися 
владою як надто поблаж-
ливі, були безпідставними. 
Жоден з обвинувачених 
не посилався на крайню 
необхідність, що змушу-
вала їх карати смертю 
підсудних, аби врятувати 
власне життя. Натомість 
було встановлено, що суд-
ді, які ухвалювали надто 
м’які вироки, у крайньому 
випадку могли бути від-
сторонені від вирішення 
кримінальних справ, а го-
лова суддівської колегії, 

котрий приймав такі рішен-
ня, лише позбавлявся у май-
бутньому своєї функції.

Однак усі обвинувачувані юристи ви-
правдовувалися: «Те, що тоді було пра-
вомірним, не може вважатися неправо-
мірним тепер». Між тим, Божа заповідь 
«не вбий» закріплена у букві Закону ще 

3 500 років тому, й неписане внутрішнє 
почуття людської совісті сягає значно 
«сивіших» віків. І тільки віра в ідеї Тре-
тього Рейху зробила людей соціально та 
духовно мертвими.

Нюрнберзьке обвинувачення було 
наступним: «Нацистські судді несуть 
відповідальність за злочин вбивства 
незалежно від того, чим вони керували-
ся: кримінальним законом, письмовим 
наказом чи ін’єкцією з отрутою. Жоден 
суддя не може посилатися на закон  і ко-
ристуватися ним при ухваленні вироку, 
якщо цей документ є несправедливим 
та злочинним. Тому судді, які ухвалювали 
вироки, що суперечать принципу гуман-
ності, і за якими люди засуджувалися до 
страти за дрібні провини, є злочинцями.»

Трибунал засудив до довічного поз-
бавлення волі 90 юристів, винних у зло-
чинах проти людяності. На жаль, ніхто 
з них не розкаявся у своїх беззаконнях. 
Але жоден не відбув покарання повні-
стю: останній з довічно ув’язнених звіль-
нений 1965 року.

Однак варто пам’ятати, що Нюрн-
берзький трибунал не був останньою 
інстанцією у цьому судовому процесі, 
«бо мусимо всі ми з'явитися перед судо-
вим престолом Христовим, щоб кожен 
прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, 
чи добре, чи лихе (2 Кор. 5,10).  Бо «знаю 
діла твої…» — каже Бог. На цьому Суді 
на лаві підсудних опиниться кожен з нас. 
Яку ж лінію захисту виберемо тоді?

М. Шумська-Штефаніца

Останній плід
Джона Харпера

СУД НАД СУДДЯМИ

Нюрнберзький процес, обвинувачені на лаві підсудних.


