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

ДВА БЕРЕГИ

Д орогий читачу! Ти 
тримаєш у руках 
свіжий номер га-

зети «ДВА БЕРЕГИ», приуроче-
ний святкуванню Нового року і 
Різдва Христового. Отже, позаду 
рік успіхів і невдач, надбань і 
утрат, надій і розчарувань. Але 
не треба сумувати за минулим, 
його не повернеш. Попереду 
новий рік, який ще не є добрим 
чи поганим — він просто новий.

І те, що ми святкуємо його 
майже одночасно з Різдвом, 
навіть символічно. Новий рік 
відкриває нові можливості й 
широкі перспективи: навчатися, 
працювати, будувати, сіяти, сади-
ти, подорожувати, відпочивати. 
На це нам відміряні 365 днів. От 
тільки для чого це все? Він не 
може відповісти.

А ось Різдво покликане 
визначити ціль усьому. Воно 
пояснює, куди слід рухатися, 
як будувати життя: сіючи, не 

Так звикли вже…
Так звикли вже: ялинка, сніг, зима,
Веселих запорука святок, 
Але для справжніх радості й тепла
Сердець зачинені дверцята.

Малятко, сіно, віслючок, теля,
Вертепи розмальовані повсюди.
Що привід радості є Немовля,
Ту істину давно забули люди...

Від Господа в наш темний світ зійшов
Небесного промінчик світла,
Дала нам Божа благодать любов,
Щоб крижані серця зігріти!

Спаситель, хрест і щире каяття —
То привід радості і свята,
Прокинулись щоб ми від небуття
І смерті позбулись прокляття,
У мертвий світ було народжене Життя!

Ярослав Лобань

Роздуми над відривним календарем

Ч ому? Чому постійно, як зачароване коло, та 
сама проблема? … Зникають вони, як вода 
крізь пальці. Було багато, здавалось, гори пе-

ревернеш, однак не встиг оглянутись, а вже мізер. Один за 
одним прошмигнули непомітно, пройшли, пролетіли. Якби ж 
то просто папірці або блокнот із цифрами та написами. Але 
за кожний із них особисто доведеться дати звіт, по-новому на 
цей день подивитись.

Скільки разів обіцяв собі, що наступний пройде не так, як 
попередній, він не буде насиченим порожнечею. Але забуваю. 
Чи просто банально не думаю?! Треба їх відірвати, а так не 
хочеться: здається, як від себе відриваєш, віддаєш щось своє, 
рідне та дороге, але чому дороге?

Ось і зараз у руці залишилось всього декілька папірців… 
Та й ті вже не всі дійсні, бо не відривав їх... Не радиться час 
зі мною, не підвладний він мені. Листочки можу не зривати, 
годинника зупинити, але на це він не звертає уваги — біжить 
та й біжить. 

Руки перебирають папірці календаря, які не проживеш 
по-новому, вони вже у вічності чекатимуть зустрічі зо мною, 

так сказати — віч-на-віч. Жах… Чому серце так щемить і три-
вожиться? Не хочеться зустрічатися зі всіма. Якби ж то можна 
вибірково, за які не соромно?!…

От і сьогоднішній день пройшов зі своїми клопотами. 
Що робити з ним? Відірвати чи залишити? Але ж як залиши-
ти — він уже проминув… Зараз ніч, а завтра новий день?
Шкода мені відривати, коли їх мало, дуже шкода. Раніше, як 
було багато, одним помахом руки, без жодної думки в голо-
ві, без найменшого щему в серці, летіли в кошик для сміття. 
Легковажно тратив час, легковажно. І ось через декілька днів 
буде вже новий… А от особисто мого наступного календаря 
життя ще раз не буде, точно не буде. І потримати в руках, 
як оцей, не вдасться, та й днів, які залишилося прожити, не 
перерахую. Вони вже не в моєму розпорядженні. А скільки 
Бог ще відміряв прожити, не відаю. В моєму розпорядженні 
є тільки сьогодні, навіть не сьогодні, а зараз, тепер… Боже, 
чим наповнити цю мить? Як жити?? Що робити?? Що мені 
робити???   

Боже, допоможи мудро використовувати час!
Веніамін Ціцей

Отож зі святами Вас! 
З Новим роком і 

Різдвом Христовим!

збирати гіркі сходи, а після веселого відпочинку не лікувати серце. Хто 
збагнув суть Різдва, той вірно прожив життя, і не важливо: сільський 
пастух він чи академік. Вірте, надійтеся, любіть!

Нехай життєві труднощі нікого 
не лякають!

Народжений понад два тися-
чоліття тому у Віфлеємських яслах 
поряд з нами й нині. Він готовий 
розділити радості і печалі, хоче 
утішити тих, хто хворіє, допомогти 
багатьом в доленосному виборі, 
розділити радість спілкування з 
самотніми. Тих, чиє життя здаєть-
ся нудним і беззмістовним, зроби-
ти щасливими й задоволеними.

Але для цього треба запро-
сити Сина Божого не просто 
до святкового столу, а до свого 
серця. Це можна зробити через 
щиру молитву покаяння, через 
визнання Його своїм Спасителем 
і Господом.

Ісус Христос сказав: «Ось 
Я стою під дверима та сту-
каю: коли хто почує Мій голос 
і двері відчинить, Я до нього 
ввійду і буду вечеряти з ним, 
а він зі Мною».

Редакція газети «ДВА БЕРЕГИ»

Як би навчитись лічити?!..
Справа ще й у тому, що ніхто не знає, 

коли закінчаться дні наші. Отже, й пора-
хувати їх не в змозі. Тоді про яке ж знання 
молився Божий чоловік? Як лічити днини 
свої, щоб серце стало мудрим? В чому ж 
полягає мудре ставлення до днів своїх?

Ст. 2

Бродя
«БМВ» був із салону, а в новому особ-

няку В’ячеслав Валерійович жив уже два 
роки, дружина кохала і поважала, сини 
носили грамоти з гімназії, з друзями усе 
було гаразд, відпочивав непогано…

А от чомусь у свята сумувалося…

Ст. 4

«Дякуємо, ми вже 
відсвяткували!»

«Мабуть, якесь вікно відкрили. Репе-
тиція оркестру», — подумав проповід-
ник. Раптом попереду, метрах в двадцяти, 
побачив темні силуети, що безперервно 
ворушились у снігу. Придивився. Дві по-
рядно одягнуті літні жінки повзали на 
колінах і хаотично розгрібали навколо 
себе снігову ковдру!

Ст. 5

Взимку її серце замерзає 
повністю

Деякі прихильники теорії еволюції 
заявляють, що деревна жаба — загадка 
природи, своєрідний Ріп Ван Вінкль тва-
ринного світу. Однак існує декілька видів 
жаб, здатних переносити низьку темпе-
ратуру. Це відбувається завдяки одному 
унікальному гену…

Ст. 7



2 ДВА БЕРЕГИ

У період новоріч-
но-різдвяних свят 
чути багато поба-

жань. Серед інших і таке: «Нехай 
здійсняться всі твої бажання».

О, якби хоча б частинка наших 
заповітних мрій здійснилась! А невелика 
кількість щирих теплих слів, проказаних 
друзями, стала тілом. Тобто набула чітких 
форм і розмірів, постала перед нами в точно 
зазначений час і в потрібному місці. Але, 
на жаль, слова чомусь не матеріалізуються. 
Згадайте минулорічні побажання, чи багато 
з них здійснилося?

Тому що то — слова людські. А от перші 
сторінки Біблії звіщають нам про дивовижну 
силу слова, промовленого Богом. Земля 
була порожня… Сказав Бог, і..: безпро-
світну темряву осяяло світло. Сказав Бог, 
і..: поля зацвіли блакитними волошками, 
червоними маками. Сказав Бог, і..: вирушив 
у свою космічну мандрівку Чумацький Шлях. 
Тропічні ліси переповнилися пташиним 
співом, сонну савану розбудив могутній 
рев лева, морську поверхню схвилювали 
дельфіни. 

Яке могутнє Боже слово! Воно має здат-
ність втілюватися! Створена Земля точно 

відповідала Божому задуму! В усіх деталях. 
І барвистість хвоста фазана, і мелодійність 
звучання солов’їної трелі були саме такими, 
як їх замислив небесний Дизайнер і Ком-
позитор. Величний динозавр, найменший 
молюск і невидима для неозброєного ока 
бактерія були створені Його Словом, яке 
вказало їм середовище проживання, й вони 
чітко дотримувалися інструкцій щодо своєї 
поведінки (тобто інстинктів).

Ось тільки з людиною чомусь не скла-
лося. А причиною стало древнє гріхо-
падіння, коли Адам із Євою послухали 
не Божих слів, а мови змія-диявола. Бог 
заповів людині бути добрим господарем 
планети, а вона перетворила її на пустелю 
і смітник. Бог створив сім’ю як місце, де 
мали б розкритися найкращі прояви душі, 
а хтось сприймає її як непотрібне ярмо 
і поспішає швидше звільнитися. Бог дав 
людині свободу вибору, щоб відкинула 
зло і вибрала добро, а вона обрала гріх 
і смерть. 

Від часів, коли людина була вигнана із 
раю, Бог не забув її. Він намагався досту-
катися, докликатись до неї. Тому й вклав 
у серце її свого глашатая — совість, яка 
покликана вказувати на добре і погане. 
Але людина швидко навчилася заглушати її 
гучними розвагами, присипляти добрими 
намірами на майбутнє. Тоді Господь дав 
Десять Заповідей, які були написані на 
камені, чим стверджувалася їх правдивість 
і обов’язковість до виконання. Та вони не 
змогли перемінити зіпсованості людського 
серця. Навпаки, безнадійна гріховність була 
засвідчена цими Заповідями юридично, і 
навіть не на папері, а на скрижалях.

Що ж сталося, невже Боже слово втра-
тило здатність втілюватися? Ні, Євангеліє 
говорить: «Слово стало тілом». Так у трьох 
словах Святий Апостол Іван розповідає 
про Різдво. А ще він писав, що це Слово 
було Богом.

До народження Христа про Творця го-
ворили пророки. Коли ж прийшов Христос, 

Він не просто свідчив про Бога, але 
Сам був Ним. Все, що можна почути 
про Бога, можна побачити в Христі, 
Який казав: «Хто бачив Мене, той 
бачив Отця». Саме в тому, як Він 
ненавидів гріх, але любив гріш-

ників, була помітна Його Божественність. 
Христос всезнаючий, тому виводив на 

світло замасковане лукавство фарисеїв і 
щедрість бідної вдови. Він прийшов ліку-
вати людські душі, але не міг пройти повз 
знедоленого каліки й зцілив його. Ісус 
знав, що за Ним ходять не для того, щоб 
чути вічне Слово, а щоб з’їсти кусень хліба, 
і все одно продовжував їх годувати, бо був 
милосердним Богом.

А найголовніше слово було проказане 
Христом на хресті: «Звершилось!» Воно 
свідкує про те, що з людини знято ганьбу 
за ті тисячоліття неспроможності втілити 
Божий задум щодо себе. Тепер Божественне 
слово Євангелії знову спроможне втілюва-
тися в життя людей. 

Отож, з Різдвом, з Новим роком! Нехай 
здійсняться Божі бажання щодо нас! Нехай 
втіляться добрі Божі наміри і плани у всіх!

Вадим Яцюк 

Як би навчитись лічити?!..
—Давай загинай пальчи-

ки… На гілці сиділо 
три синички, а потім 

одна полетіла… Скільки лишилось?
— Ніскільки…
— Чому ж??
— Бо гілка захиталася, коли перша 

спурхнула, і вони повтікали усі…
Це я з моєю 5-тирічною Олесею вчимось 

лічити. Додавати і віднімати.
Я розумію: пройде кілька років, і моє 

дівча рахувати навчиться. Навіть множити 
і  ілити. Справа ж у тім, як самому навчитись 
лічити правильно? Дні свої? Життя власне? 
Так, щоб стати мудрим!

А ось у вічній Книзі, Біблії, я знайшов 
таку молитву: «Навчи нас лічити отак 
наші дні, щоб ми набули серце мудре!»

Про яке вміння говорилось у ній? Адже 
кожен знає: скільки має років, місяців і на-
віть днів на цей момент. Тут потрібна лише 
арифметика першого класу. Це можуть всі.

Справа ще й у тому, що ніхто не знає, 
коли закінчаться дні наші. Отже, й пора-
хувати їх не в змозі. Тоді про яке ж знання 
молився Божий чоловік? Як лічити днини 
свої, щоб серце стало мудрим? В чому ж 
полягає мудре ставлення до днів своїх? 
І  е той учбовий заклад, у якому це вчать?

Тисячі разів навколо нас життя закінчу-
ється раптово. ДТП, серце, рак, вбивство, 
нещасний випадок. Раз — і тоненька паву-
тинка обірвалась! Творець не раз звертає 
людську увагу на це. Бо життя одне-однісінь-
ке, до того ж вкрай нетривке. Запитайте у 
старих. «Промайнуло», — зітхнуть невесело.

По-перше, мудрість присвячує дні свої 
вічним цінностям, а мінімум часу —дру-
горядним, тимчасовим. Будь-то під час 
поклоніння й молитви, планування ранку 
і вечора, за трапезою чи у виборі книги,  
вихованні дітей або підготовці до свят, за 
працею та відпочинком. І мінімум часу й сил 
на те, що зотліє, зогниє, пропаде. На пусте 
і дочасне. Натомість усю свою енергію на 
неминуще, духовне і небесне.

По-друге, Господь радить на забувати 
про непевність днів людських. «Лукаві» 
— ось їх біблійна характеристика. Однієї 
миті можуть зникнути. Без попереджен-
ня і співчуття. «Цей «срібний ланцюжок» 
обірветься»,— застерігає нас Бог. Не за-
бувай про це! Не усі матимуть багатство, 
потіху, здоров’я, але могила чекає кожного. 

«А потім звіт…» — недвозначно і безапе-
ляційно нагадує Писання. І повторює це 
особисто саме тобі. Мудре серце про це 
не забуває.

І третє, про що нагадує Бог — цінувати 
і не легковажити хай навіть і гірким сього-
денням. Сьогоднішні страждання й пере-
живання нерідко стають найвизначнішим у 
житті. Саме цим і будеш колись пишатися, 
і воно залишиться у пам’яті ближніх. Жити, 
цінуючи вічне, чинити розумне сьогодні, 
цієї миті, а не колись згодом у мріях, не 
марити спогадами гарних моментів ми-
нулого — ось вірна позиція!

Саме у цьому і є божественна мудрість.
Отож, у ці дні, стоячи біля границі черго-

вого щорічного стовпчика, нехай велична 
молитва розумного чоловіка порине увись 
і з наших уст: « НАВЧИ МЕНЕ, БОЖЕ, ТАК ЛІ-
ЧИТИ ДНІ МОЇ, ЩОБ НАБУТИ СЕРЦЕ МУДРЕ!»

Олекса Бурчак

Чи відчиняться двері?
«Тому-то, входячи в світ, Він говорить: «Жертви й приношення Ти не схотів, але тіло Мені приго-
тував. Цілопалення й жертви покутної Ти не жадав. Тоді Я сказав: «Ось іду, в звої книжки про Мене 
написано, щоб волю чинити Твою, Боже!» (Послання до Євреїв 10,5-7)

У ці дні весь християнський світ 
відзначає Різдво Христове. У 
церквах пригадують ті події, 

співають псалми, за святковими столами 
збираються сім'ї. Ось і я хотів поміркувати 
над цією темою.

В поданому вище біблійному тексті 
особливу увагу привертає коротка, але 
містка фраза: «Христос, входячи в світ». 
Як багато в ній змісту!

Можливо, для когось це стане неспо-
діванкою, але існують два світи. Перший 
— видимий і тимчасовий, де мешкають 
люди. Другий — вічний, невидимий. Там 

живе Бог і ангели. Саме звідти й прийшов 
у наш фізичний світ Син Божий Ісус Хри-
стос. Він прожив коротке, але змістовне 
життя, помер за нас, воскрес із мертвих і 
вознісся у славі на небо. Нам теж доведеть-
ся покинути землю й переселитися туди, 
щоб стати перед Богом Отцем і дати звіт 
за прожиті роки.

Але входити необхідно через відповідні 
духовні двері. Одного разу Ісус сказав: 
«... хто входить в будинок не дверима, 
а перелазить через паркан, той злодій 
і розбійник. А хто входить дверима, Пастир 
вівцям» (Євангеліє від Іоанна, 10, 1-2 ).

Тільки двері є закон-
ним місцем для входу в 
будь — яку оселю. Ісус 
прийшов у наш будинок 
під назвою Земля теж 
дверима. «Народиш же 
Сина і даси Йому ймення 
Ісус, бо Він спасе людей 
Своїх від їхніх гріхів». Цими 
дверима стала діва Марія. 
Саме вона удостоїлася 
прийняти від Духа Свя-
того й народити у Віфле-
ємських яслах Спасителя 
світу. Все законно й за 

Писанням. Адже саме діва, яка не знала 
чоловіка, з законного родоводу (з роду 
царя Давида, із коліна Юди) повинна була 
стати матір'ю Ісуса.

Отож двері відчинилися. Але існують 
два варіанти відкривання. Перший — ви-
ламати їх. Другий — використати ключ або 
постукати й чекати, коли тобі відчинять. 
Перший ми, звичайно, відкидаємо. Другий 
приймаємо. Через ангела Гавриїла Господь 
постукав у серце Марії: «І сказав до неї: Не 
бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у 
Бога; І ось ти зачнеш в утробі, і народиш 
Сина, і даси Йому ймення Ісус» (Євангеліє від 
Луки 1,30). І вона відчинила серце вірою: 
«Тоді Марія промовила: Я раба Господня; 
нехай буде мені згідно з словом твоїм. І ві-
дійшов від неї Ангел.» (Євангеліє від Луки 1,38) 
Послух слову Божому відкриває Господу 
наші серця.

Для чого знадобилося Сину Божому 
залишати славні небеса? Заради кого Він 
зробив крок униз і прийшов на просочену 
злом землю? «Жертви й приношення Ти не 
схотів, але тіло приготував мені... ось іду, 
щоб волю твою, Боже, чинити». (Євреям 
10,5).

Прийнявши людське тіло, Ісус Сам став 
досконалою жертвою за наші гріхи. Воля 

Бога Отця полягала в тому, щоб через 
смерть Христа врятувати людей від гріхів 
і змінити їх життя.

Слово «світ» несе в собі більш широкий 
спектр значень, ніж всесвіт або наша Земля. 
У кожного з людей є внутрішній світ думок, 
мрій, переживань. 

Дитячі книги, іграшки, турботливі батьки 
— це світ дітей. У дорослих свої інтереси й 
коло життя. Залежно від роду і сфери занять 
у кожного він особливий, неповторний.

До апостольського покликання Петро, 
Іван та інші жили у своєму тісному малень-
кому світі. Вони рибалили, міняли валюту, 
працювали. Займалися звичайними спра-
вами, крутилися як могли, годували себе 
й сім'ї. У Савла (він же апостол Павло) теж 
було власне внутрішнє життя, насичене 
релігійними подіями. Але коли в серце 
кожного одного разу постукав Ісус, то 
вони увірували й відкрили Господу двері 
свого життя.

У всіх, хто читає ці рядки, є теж особи-
сте життя, повне різноманітних подій та 
інтересів. Але в нім може не бути місця для 
Ісуса, бо внутрішній світ людини обмежений 
і негостинний, а часом навіть вороже на-
лаштований і щільно закритий. У ньому не 
вміщаються такі поняття, як вічне спасіння, 
покаяння, служіння і вдячність Богу. Саме 
в такий тісний і закупорений світ бажає 
увійти Ісус. Мета все та ж — врятувати душу 
й наповнити її змістом і спокоєм.

Питання лише ось у чому: чи відкри-
ються ці двері? І тоді Різдво стане іншим.

Евген Бочаров.

ДУХОВНИЙ РОЗДІЛ

Слово стало тілом
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Черга
Стоять всі люди в черзі на той світ,
Щодня заходить хтось у двері смерті.
Один встигає скласти заповіт,
А інший не готується померти.

І щосекунди черга йде вперед — 
Війна, хвороби, старість, гріх, зло-

чинність.
І ні для кого, мабуть, не секрет,
Що зустріч з смертю буде неодмінно.

Багатий, бідний, молодий, старий,
Освічений, безграмотний, невдаха
І навіть кожне із дітей малих
Колись померти мусить, бідолаха.

У черзі тій по-різному стоять —
Хтось рветься до висот людської 

слави,
Той дім будує, інший садить сад,   
А дехто зводить лиш  кінці з кінцями.

Біда не в тім, що помремо усі — 
По нас повстануть інші покоління,
А в тому, що чекає в майбутті,
Бо людські душі не зазнають тління.

Усіх чекає вічний Божий суд,
Він чесний, справедливий, непідкупний.
І ким би ти не був у черзі тут,
Там виявишся грішником підсудним.         

А вирок пише кожен сам собі,
Тепер, коли стоїть в загальній черзі.
Змінити пізно буде щось тоді,
Коли увійдемо в ворота смерті.

Закрити справу можна тільки тут,
Відкривши серце і думки для Бога,
А Він покаже в небеса маршрут.
Ісус — життя і правда, і дорога.

Він сильний, щоб простити всякий 
гріх

І виправдати кожного по вірі.
Він все зробив, щоб ти спастися міг.
Не запізнись! Прийми мерщій спасіння!

Олексій Кузьменко

Два погляди…
Д воє дивились у вікно: один 

бачив ґрати, а інший зорі. 
Таких прикладів багато, коли 

спостерігають за одним й тим самим, але 
по-різному сприймають.

Ми переходимо в 2018 рік. Позаду зали-
шається старий зі своїми проблемами, пе-
реживаннями, досягненнями та падіннями.

Хтось скаже: минулий рік видався важ-
ким та безрезультатним: як жив, так і живу. 
Від іншого чуємо, що він був дивовижним, 
приніс море позитиву, стрімких досягнень 
та звершень.

Чому так відбувається? Відповідь пев-
ною мірою проста. Слід розуміти, що ніякі 
процеси на землі, хвороби чи екологічні 
катастрофи не виникають просто так. Все, 
що відбувається, підконтрольне Богові. Тому, 
довіряючись Йому, ми будемо спроможні 
правильно жити й творити з позитивом та 
вдячністю, все сприймати та переносити.

У психології є так зване «психологічне» 
«так». Це означає, що я усвідомлюю немину-
чими ряд процесів, які відбуваються навко-
ло мене такими, на які не можу вплинути. 
Наприклад, чую, що все в нас погано. При-
чому той, хто активно спостерігає за всіма 
подіями в державі, вимушений залишатися 
пасивним. І нічого не може зробити, окрім 
як бунтувати в собі самому й створювати 
подібну атмосферу навколо.

Тому якщо я усвідомив, що все в цьому 
світі контролюється Богом, і навчився ми-
ритися з існуючим станом речей, то пора 

переходити до активності. Саме життєва 
діяльність і формує нашу позицію, погляд, 
статус. Той, хто докладає чимало зусиль, щоб 
подолати кризові ситуації, удосконалюється, 
просувається вперед, в результаті отримує 
максимум позитиву від життя.

А людина, яка постійно спостерігає за 
іншими, рахує чужі гроші — не може вести 
повноцінного життя. Вона стала на межі 
між своїм та чужим — і це викликає ось те 
саме невдоволення, яке згодом призводить 
до хронічної апатії до всього існуючого. І 
хто залишається невдоволеним, постійно 
когось чи щось критикує, стає нещасливим 
і такими ж робить ближніх навколо себе. 
Таким здається, що коли отримає всі мате-
ріальні блага — ось це буде апогей! Буде 
задоволеним і щасливим! Проте це утопія…

Часто з метою покращення життя багато 
хто змінює місце проживання. Утім, варто 
згадати стару істину: не обставини міняють 
людину, а людина змінює їх. Неможливо 
втекти від самого себе, навпаки, варто 
творити навколо такий світ, щоб і  амому 
було приємно, й іншим хотілося бути поруч.

Однак зробити таку атмосферу може не 
кожен. Лише той, у кого в серці живе мир 
та спокій, який здатний випромінювати 
позитив на навколишніх. У Біблії є слова: 
«Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, 
в Ісусі Христі». Сама людина не здатна 
боротися з життєвими труднощами, але з 
допомогою Бога в неї є всі шанси зробити 
себе радісним та щасливим. І варто цим 
скористатися в новому році!

Хай Бог допоможе!
Марія Васильченко

Дивуюсь… (гімн у прозі)

Є в житті речі тверді, залізобетонні. 
Мов… хотів написати «мов Земля, 
природні закони, Сонце, зорі, 

Всесвіт». Але що б не назвав, усе мало свій 
початок — відповідно, у певний момент 
закінчиться. Земля і Всесвіт — не такі вже 
й сталі речі.

Утім, коли подумки не злітати кудись 
високо, а спробувати міркувати по-про-
стому, без вивертів, є речі, нехай і не певні, 
але бодай серйозніші й твердіші за інші. На 
них я спираюсь, подібно як тіло на хребет, 
душею. Усім життям моїм спираюсь.

Зараз не буду, хоча й кортить, вказувати 
на непевність численних людських опор, 
більше спробую викласти свої судження 
стосовно однієї з найміцніших у світі, що 
надійніша за Всесвіт.

Одного разу прозвучали слова: «Небо 
й земля проминуть, слова ж мої не 
пройдуть…»

І з тих пір, як вони торкнулись моїх 
вух (чи то серця), я безліч разів пере-
конувався в їх істинності. Безумовно. 
Мова ж не про людські слова. А про те, 
що вийшло з уст Божих. Отже, і дотепер 
не припиняю дивуватись, наскільки ак-
туальні й живі біблійні істини. Як часто 
вони перевертають і змінюють життя 

конкретних людей, цілих сімей і навіть 
суспільств. Нині! В двадцять першому 
турбоонлайнстолітті.

Дивуюсь, коли бачу, як беззапереч-
но збуваються пророцтва, неухильно 
виконуються духовні закони, відкриті 
нам Творцем. Як все стає до ладу, коли 
хтось повертається до Писання. Як люди 
отримують радість, яка є темою усієї Бі-
блії. Дивуюсь (однак), чому для багатьох 
слова, залишені Господом в Святій книзі, 
є тайною за сімома печатями або просто 
нудним переліком древніх обрядів, запо-
вітів і незбагненних постанов.

Дивуюсь, як у наш інформаційний вік 
так мало дослідили й не розібрались, що 
ніяких помилок і протиріч там немає. Не 
спромоглися розпізнати, заглибитись, 
дослідити, що це зовсім не звичайна, не 
просто одна з кількох релігійних книг світу. 
Вона головна й перша, яка повстала проти 
релігії, що сковує дух і віддаляє людину від 
Творця. Саме Біблія несе реальну свободу 
й світло істини.

Коли щоденно зустрічаю моїх друзів, 
чиє життя змінила ця Книга (початок якій, 
між іншим, 3500 років), дивуюсь, чому так 
рідко ми звертаємо на Неї погляд навко-
лишніх. Тих, що заблукали у суперечностях 

і зневірились, яких мучить безцільність 
життя та самотність…

Захоплююсь простотою й величчю, з 
якими подані духовні поради для порятунку 
з бід і негараздів людських.

І найголовніше, що все це не просто 
теорія, а буденна реальність. Я дивуюсь цій 
живій Книзі! Бо десятиліттям спостерігаю, 
як Слова Біблії прикрашають життя юнаків, 
роблять щасливими дитячі роки, заспоко-

юють і сповнюють сенсом сиві дні старців. 
На моїх (і не лише моїх) очах руйнуються й 
перетворюються у ніщо людські філософські 
системи. Дивуюсь, як твердо стоять у віках 
Слова, промовлені Богом до нас людей. І 
радію, що сьогодні є ті, які знаходять таку 
сталу опору в житті. Певнішу, ніж навіть 
небо й земля.

Андрій Миронюк

Подарунки і бажання
Я кі асоціації викликають у нас такі 

зимові свята, як Різдво і Новий 
рік? Перш за все, це — подарунки. 

Особливо їх чекають діти. Але й дорослим 
отримати приємно.

Звичайно, є ситуації, коли з якихось 
причин відмовляються від подарунка. А 
взагалі-то ми їх любимо. Особливо коли 
дарують саме те!.. Те, що дуже хотілося мати!

В нашій місцевості навіть відкри-
ваються так звані "Резиденції Санта 
Клауса"(це по-модному так тепер). Тут 
шикуються довгі черги з діток і супро-

воджуючих дорослих, щоб, підійшовши 
до спеціальної кабінки, по телефону 
замовити новорічний подарунок!

Які ж за звичай загальні риси наших 
бажань? Те, що можемо потримати в руках, 
відчути на дотик, на смак, помилуватися 
очима... Отож, це, як правило, якийсь ма-
теріальний предмет. А як же душа? Що вона 
хоче в такі святково-трепетні хвилини?

Одного разу вчителька запропонувала 
дітям записати свої бажання і вкинути 
папірці до спеціальної скриньки. Кожен 
поспішив щось замовити: хто новомодну 

ляльку, хто машинку з пультом керування... 
Лише одна дівчинка написала: "Хочу, щоб 
тато і мама знову жили разом".

Вчителька розчулилася. Вона знала, 
що таке не здійсненне. У розбитій сім'ї був 
серйозний конфлікт. "Не все купується за 
гроші", — кажуть у народі.

Але якби ж ми навчилися просити не 
вигаданого Санта Клауса раз на рік, а Го-
спода Бога, Який може виконати те, що не 
в змозі ніяка людина! Це в Його владі. І чи є 
кращий дарунок, як отримати задоволення 
та спокій для безсмертної душі? А Він це 
пропонує й сьогодні. І доказ цьому – на-
родження Спасителя у Віфлеємі!

Н. Замкова-Ферфелуца



4 ДВА БЕРЕГИ

Б родя ще звечора був не в 
гуморі. А після цієї майже без-
сонної ночі і поготів. Вдень у 

підвал приходили сантехніки і забрали його 
«ліжко» — два роздертих засмальцьованих 
матраци. Отже, цілу ніч прийшлось прокли-
нати труби, на яких було твердо і пекло у 
спину. А тут, як завжди зранку, до гудіння 
у голові додалося страшенне смоктання 
в животі. Ще й закурити хотілося так, ніби 
хто приставив гострого ножа до горла, аж 
ковтнути було важко.

Бродя знав, куди йти і що робити. До 
вокзалу. Там він збирав недопалки. Ну на 
крайній випадок до інфекційки, де біля 
порогу завжди валялись. Ніхто не збирав: 
боялись «тубіку». А йому вже не страшно.

Отже, витяг зі схову свій скарб і «згрі-
шив ще раз». Це було уже вп’яте. Вирвав 
дві тоненькі хрусткі сторінки з невеличкої 
синенької книжки. «Но-вий за-за-ві-т» Ге-ге-
де-о-но-ві…» — дочитати не вистачило духу, 
та й слова якісь — ніби й не наші. Бродя 
знав, що робити цигарки з неї неправильно, 
але сьогодні сили терпіти не було.

Він жив тут другу зиму. З тих пір, як 
померла сусідка — баба Нінка. А батько 
став «гасити оковиту» на повну. Терпіти 
не було ніяких сил. Спочатку прийшлось 
тиждень помучитись просто у під’їздах, на 
п’ятому поверсі, вкриваючись придверни-
ми килимками, потім був теплий колодязь 
на Богачова, але там п’ятьом виявилось 
затісно, тому його вигнали. Тоді й трапився 
оцей підвал, який відвоював за місяць у 
котів. До гидючого запашку звик. Залазив 
крізь дірку біля труб. Щурі покусали тільки 
раз, коли після ковбаси не помив пальці. 
Після того, хоч і не пам’ятає, коли мився, 
більше такого не ставалось.

День сьогодні був розпланований за-
здалегідь: покурити біля вокзалу, якщо 
вийде, випросити кілька гривень і цигарку 
на обід, далі — на базар. Зайти цього разу 
від молочної сторони, щось випросити, а 
далі…

«Стій-но, а що далі?.. Щось таке важливе 
хотілось сьогодні…» Невиспана голова не 
бажала нормально мислити, але мокрота у 
пальцях нагадала. Точно! Він хотів сьогодні 
з Аликом і Смайлом (тому вже 14!) бахнути 
когось на гроші і прихопити взуття з те-
лефоном. Підошва на його старомодних 
«дутиках» зі смітника зовсім відстала — сніг 

набивався, розтавав, і мерзли пальці. До 
того ж десь на тижню мало бути свято — у 
людей. Отже, і йому теж хотілося попраз-
никувати. Щось вкусити в такі дні було не 
проблемою. А от пограти в ігри на телефоні 
дуже хотілось. Правда, зарядки вистачало 
найбільше на день. Іноді підзаряджав у 
хлопців, а потім продавав. Ціни не ломив: 
в назвах не розбирався, тому, погравшись, 
віддавав за 150.

«Обезжирити» клієнта вони ходили на 
чужий район — Горинське чи Заводську, 

щоб не засвітитись на місці. Так плану-
валось і сьогодні, після чотирьох. Коли 
смеркне. «Це ж треба знову цілий день 
виколупувати пальцем сніг і мерзнути в 
ногу...» Коли зупинявсь і вкотре робив це, 
відчував себе чужим і байдужим усім людям. 
А ці смачнючі запахи з вікон, мерехтливі 
гірлянди і різдвяні мелодії усюди пекли 
його до злості.

***
— О… знову посипало, — зітхнув сам 

до себе В’ячеслав Валерійович. Це він 
визирнув крізь намальовану пальцем 
на запітнілому склі ялинку. — Ти дивись, 
німецькі вікна — рекламували, хвалили 
— і ті запрівають.

Сьогодні у переддень свята у них був 
вихідний. І він, співвласник і заступник ди-
ректора, був черго-
вим відповідальним 
по всьому багатоти-
сячному заводу. На-
справді ж ніхто його 
тут не тримав. Він сам 
побажав самотності. 
У ці передсвяткові дні чомусь нападала 
хандра. Таке бувало. Накочувались сумні чи 
то філософські думки. Ось і зараз на столі 
стояло схололе горня венесуельської кави, 
а у пошуковому рядочку на екрані чорніло 
питання: «В чому сенс життя?» 844 тис. 
відповідей. Рівномірно гули цехи, і крізь 
віконну запітнілість миготіли різнобарвні 
святкові вогні. Пориви снігової поземки 
підсилювали нудьгу. Нікуди йти не хотілось. 
У такому настрої оточуючі просто драту-
вали. Дзвінким деревом застукав айфон.

Це був охоронець-водій:
— То що, В’ячеславе Валерійовичу, так 

і не передумали? Підете самі?
— Так-так, Іване, сам… і пішки.
Динамік трішки помовчав.
— Ну… тоді, може, вам, ну… травмата з 

собою дати, тут же парк у нас… безлюдно.
— Та ні! Ти що?! Яка зброя? Хто там на 

мене збирається напасти? Припини… як 
хто й пристане, я й сам усе віддам… Та й 
два роки у спецназі… хіба мені когось бо-
ятись… Ну давай, щасливих свят… Повози 
у ці дні сім’ю на джипі… в село там з’їздь 
— скажи, що купив. Хай всі однокласники 
того… позаздрять. Жартую. З наступаючими 
тебе. Давай-давай…

«БМВ» був із салону, а в новому особняку 
В’ячеслав Валерійович жив уже два роки, 
дружина кохала і поважала, сини носили 
грамоти з гімназії, з друзями усе було га-
разд, відпочивав непогано…

А от чомусь у свята сумувалося… Ну що 
ж не так?.. Все як у всіх… Від чого ж сіро в 
душі? Людям вогники мерехтять — і вже 
святково, а я навпаки — дратуюсь… Шеф 
каже: «То тобі приїлось усе: немає досяг-
нень, адреналіну, потрясінь — от і нудно». 
Та не від того воно… Усе якось глибше… 

Як погляну на ту біганину, на миготіння ніг і 
рук роботяг та й багачів — нудити починає. 
Хати, машини, дачі, шашлики, море, сауни, 
депозити, вивчити дітей, пристроїти, знову 
море, Туреччина, шашлики, кабаки. А голов-
не: це все фотографувати — і в «інстаграм», 
в «однокласники», «фейсбук». І ніби вже й 
життям справжнім живеш! Наче й збагнув 
його, схопив за бороду… «Щастя, здоров’я 
вам і головне — грошей», — найщиріші 
побажання… І до десятка одеколонів — і 
ще один…

Він поглянув на загорнутий за усіма 
канонами черговий дарунок «від адміні-
страції», що лежав на столі. А біля нього той, 
котрий і сам купив жінці — «з найщирішими 
побажаннями». І головне, щоб не дешевше, 
ніж сотку доларів, а то кохана не зрозуміє. 
Подруги взнають — засміють: «Щось твій 

Славик зажався!» — 
стидитимуть…

І що найгірше: 
з цієї круговерті не 
вирвешся! Зранку 
до церкви, потім 
сімейне застілля, (а 

що святкуємо?), далі телефонні вітан-
ня, «найщиріші побажання»-відповіді по 
електронці і «вайбері», зі смайлами… далі 
дітей на розваги, а самі з сім’ями у кабак… 
І хотів би — не випурхнеш, не зрозуміють, 
в тебе ж такий стан… Він спересердя ляс-
нув долонею по столі — бризнули краплі 
забутої кави.

Схопив подарунки, накинув через плече 
пальто і швидко рушив надвір. Там сніжок 
трішки схолодив його роздратовано-філо-
софський стан. Вже з прохідної подзвонив 
майстру, що його нема, позичив у охоронця 
великий пакет і покрокував парковою ти-
шею у напрямку дому. Пальто було занадто 
довгим, щоб у ньому йти пішки, потрібно 
було ногами закидати кожну полу, це відчув 
вперше, та загалом він не поспішав.

І ось тут серед засніжених дерев при-
йшла думка, яка дещо потішила: «А що, 
коли я зараз оці «презенти» візьму і комусь 
подарую, першому зустрічному — і свій, 
і жінчин». На серці стало приємно. Це 
була якась глибока радість, на жаль, вона 
не зігнала душевний смуток, але якийсь 
промінчик таки блиснув.

В’ячеслав Валерійович дивувався, що 
може бути зовсім поруч, отут, біля кожного 
з нас, можливість відчути стільки всього 
нового. Він вперше за кілька років побачив, 
що люди ходять напівтемним парком, у 
якому десь там у кінці сяє, як маяк кора-
блям, єдиний ліхтар. Здивувався, як ходять 
по такій вузькій стежці і ніхто не прибрав 
сніг… Стало трохи шкода своїх «Гальяно», 
місяць як куплених у столиці. Вони ж на-
мокали… Але усі люди так ходять тут… Он 
хлопці якісь на засніженій лавці посідали…

І раптом всі нові враження перервались 
приємною думкою — ощасливити когось 
подарунками з пакета. І хоч було не по 
стежці, він завернув до хлопців. «Шкода, 
що троє»,— подумав, коли наблизивсь. 
Але одразу вирішив, що третьому дасть 
50-тку зелених з гаманця.

***
— Бродя, ну шо ти дриґотиш? Здоро-

ви-и-ило, здорови-и-ило… диви, він сам 
до нас суне. Давай, не стримайсь, чіпай 
дядьку — ми поможемо… В тебе ж кігті 
дубнуть. Шкари тобі треба чи мені?

Смайл підвипив, тому ситуацію не схо-
плював. Отже, почав Алик:

— Гей, дядя, куди рулим? Ану рухай 
сюди… є бажання з Різдвом привітати, — 
закричав на все горло і замахав руками.

Від несподіваного привіту замдирек-
тора аж здригнувсь і на мить зупинився. 
Але скоро збагнув, що підійти все одно 
прийдеться, тому відчайдушно рушив далі. 
І хоч усі троє скочили на ноги, він таки 
ступив впритул.

— Що там, хлопці? — запитав як можна 
спокійнішим голосом. «Ножа немає, —про-
мелькнуло у думках, — просто напились 
і бешкетують».

— Ми… хотіли теб… вас привітати з 
Різдвом, — напору Смайл не збавляв, — хе, 
знаєш… сьогодні настає! Ну й…

— І що? 
— Ну й спитати… знаєш, шо сьогодні всі 

бажання сповняються?! Чув таке? — хлопці 
озирнулись і почали наближатись, — ну 
ось і треба сьогодні нас привітати… Чим 
ти можеш? Он Алику треба грошей: їсти 
хоче… А малому… взуйка твоя…

— Хлопці… — почав було В’ячеслав 
Валерійович, виставляючи пакет уперед, 
та його перебили:

— То що… добровільно привітаєш? Чи, 
може, допоможемо?

Один спробував схопити пакет. Ті ж 
двоє кинулись з іншого боку.

Одразу різко гримнуло кілька потужних 
різких ударів… Рука, лікоть, коліно, дзвінке 
клацання зубів, ще раз лікоть, різкий біль у 
переніссі, кілька прудких посмиків, темрява 
в оці від удару… Хвилина — і три нахабні 
істоти утворили одну снігову бабу.

Тепер у Броді білий холод був усюди: 
у носі, за коміром, пік у вухах і навіть 
набився в рот. У Алика страшенно пекло 
вухо, здавалось, що його відірвали. І хоч 
розумів, що правильним зараз буде не 
ворушитись, таки простяг онімілі пальці 
і спробував, чи воно на місці. У Броді 
крутилась голова й страшенно боліло 
перенісся. А Смайл тяжко стогнав, вхо-
пившись за праву руку.

Замдиректора стояв з розшматованим 
пакетом і важко дихав. Думки ще й далі 
вертілись стривоженим роєм. І тут він 
побачив голі брудні пальці з розірваного 
шмаття, що колись, напевно, було взуттям. 
Про шкарпетки не було й мови. Бродя важко 
поворушивсь. Підвівсь зі снігу, що обпікав 
лице. Сльози відчаю, що текли з миттю 
опухлого ока, змішались з цівкою крові з 
носа. В’ячеславу Валерійовичу згадались 
сьогоднішні його величні думи стосовно 
сенсу життя і недавнє бажання від серця 
комусь подарувати те, що тепер уже було 
явно не в пакеті.

Інженер став піднімати пацанів зі сні-
гу, витрушувати і розпитувати, особливо 
найменшого. Хто вони, звідки і чому ось 
так сьогодні вирішили привітати його у 
парку. Бродя утерся і буркотів щось у від-
повідь. Говорив відверто. Про себе і свою 
гірку долю…

В’ячеслав Валерійович слухав, питав 
ще, знову слухав, пильно роздивлявся 
«різдвяних вітальників». І відчував, ніби 
хтось б’є в обличчя тепер його, і не просто 
якісь там затріщини, а потужно, жорстоко. 
«Мамка загнулась — мені було п’ять… а в 
мене вже «тубік»… їм недоїдки з контей-
нерів… мрію вкрасти багато грошей… чи 
знайти на смітнику…  пив один раз… та 
потім «стругав» цілу ніч... ваші свята більше 
злять, ніж веселять».

Таких ударів бізнесмен зараз отримав 
достатньо…

«Я зовсім забув про ці брудні тіні су-
спільства людського… Жив, ніби оцих 
полишених, викинених з роду людського 
і не існує. Ніколи навіть не хотів думати й 
помічати… цих — без надії і просвіту. І ось 
прийшлось стикнутись — лицем до лиця».

Проте знову наздогнав недавній філо-
софський поштовх ощасливити кого-небудь 
своїми подарунками. Їх тепер потрібно 
було вишукувати десь у снігу. Якось враз 
здешевіли його блискучі з бантиками ко-
робочки. Тут, у темному парковому закутку, 
їм була інша ціна… і вим’ятий, десь трохи 
з кров’ю сніг тому виною.

Та хіба лише оці подарунки? Зараз й 
інше його життя, оте, на освітленій вулиці 

ХУДОЖНЄ СЛОВО

Б Р О Д Я

(закінчення на стор. 5)
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«Дякуємо, ми вже відсвяткували!»
Ц ього вечора ніби вся при-

рода святкувала Різдво 
разом з людьми. Сніжинки 

кружляли в повітрі та з самого ранку вже 
густо вкрили землю. Олександр вийшов 
з автобуса й попрямував засніженою ву-
лицею до Молитовного будинку. На вікнах 
та під покрівлями миготіли різнокольорові 

вогники. Тільки ліхтарі чомусь горіли через 
один. На серці було святково і якось спі-
вучо-солодко. Він роздумував над подією, 
яка відбулась багато років тому, і внутріш-

ній спокій наповнював душу. Подумки 
продовжував готуватися до проповіді: 
«ОТЕЦЬ ПОСЛАВ СИНА СПАСИТЕЛЕМ СВІТУ» 
1 Івана, 4 : 14. Саме ця подія повинна бути 
головною думкою цього вечора!

Ще декілька будинків — і він на місці. 
З провулка було видно, що зал залитий 
яскравим світлом. Вухо вловило відому 
усім різдвяну мелодію: «Тиха ніч, дивна 
ніч! Сина в світ Бог послав!» І на серці стало 
ще тепліше.

«Мабуть, якесь вікно відкрили. Репетиція 
оркестру», — подумав проповідник. Раптом 
попереду, метрах в двадцяти, побачив тем-
ні силуети, що безперервно ворушились 
у снігу. Придивився. Дві порядно одягнуті 
літні жінки повзали на колінах і хаотично 
розгрібали навколо себе снігову ковдру! 
Олександр прискорив ходу.

— Я можу вам чимось допомогти? Що 
трапилося? — стурбовано запитав і нахи-
лився до жінок.

— Я... Я... о-о-окуляри за-агубила. Десь тут.
По розмові зрозумів, що вони напідпитку. 

Ліхтар на стовпі, ніби насміхаючись, підмор-
гував своїм одиноким оком. Жінки сіли прямо 
в сніг. Олександр здивовано оглянув велику 
територію втрамбованого снігу і майже з-під 
самого ліхтаря підняв засніжені окуляри.

— Ці? Слава Богу, знайшлися, тримай-
те! — і простяг руку бабусі, допомагаючи 
їй підвестися.

— Ти…ти...Спаситель мій! — Радо ви-
гукнула та й міцно вхопилася за його шию, 
намагаючись втриматися на ногах. Від її 
«свіжого» подиху потемніло у очах.

— Який же я Спаситель? Спаситель 
наш — Ісус Христос, і народився Він такого 
ж вечора, як сьогодні. А спасіння дарує 
кожному, хто повірить Йому. Я всього лише 
ваші окуляри знайшов. Ось в дім Божий 
іду. Поклонитись Господу, подякувати за 
Його любов до всіх грішних, за радість виз-
волення від гріхів. Бачте, світло в великих 
вікнах горить. Ходімо зі мною!

— Дякуємо, ми вже відсвяткували! 
— відмовила друга, обтрушуючи свою 
подругу й водночас підтримуючи її віль-
ною рукою. — Відсвяткували й по-своєму 
поклонилися.

А господарка знайдених окулярів про-
тирала їх хустинкою і вдячно шепотіла.

— Спа-аситель мій! Знайшов все ж таки, 
Спаситель мій!

Попрощалися. Проповідник пішов далі, 
з сумом роздумуючи: «Як було б добре в 
цей вечір цим бабусям зібрати своїх рідних, 
дітей та онуків і прочитати з Святої Книги 
про народження Ісуса Христа, а не валятися 
тут у снігу!» А йому в спину вітер доносив 
уривки пісні, що співали, поволі ідучи, дві 
старенькі подруги: «…не надо печалиться, 
вся жизнь впереди...»

Яна Квітнева

А могло бути інакше
У народі кажуть: «Кожна хата 

горем напхата». Буває, біда 
приходить сама, а є така, яку 

тягнуть власними руками. Ця історія декому 
може видатися банальною й нецікавою, а 
от мене зачепила за живе, бо трапилася з 
колишньою сусідкою.

Спочатку все йшло добре. Вона жила в 
материній чотирикімнатній квартирі, мала 
чоловіка й гарну донечку. Скажу одразу, 
що сусідка була балакучою, сварливою 
та самовпевненою, хоча себе такою не 
вважала. Але через короткий час, після 
смерті матері, чоловік пішов до іншої жінки, 
і, незважаючи на всі старання дружини, до 

неї не повернувся. Незабаром у квартирі 
з'явився «приймак» — гарний молодик, 
який нічим не допомагав сім’ї. З часом став 
пиячити, битися й навіть на доньку підіймав 
руку. Його поведінка свідчила про те, що 
планів спільного життя з моєю сусідкою 
не було, хоча вона любила й пробачала.

Через постійні сімейні негаразди донька 
мріяла лише про одне — швидше втекти 
з дому, і тому в сімнадцять років вийшла 
заміж за ледачкуватого юнака та й поки-
нула їх. Однак стосунки між сватами були 
жахливі й не покращили її життя.

На додаток до всього, кредити, які не 
виплачувалися довгий час, змусили сусідку 

продати батьківську велику квартиру й 
перебратися у двокімнатну. За це два її 
старші брати дуже образились і перестали з 
нею спілкуватися. А через рік повернулася 
донька з дитиною після свого розлучення. 
Не до кінця сплачені кредити продовжують 
тягтися довгим хвостом ще й досі.

Розбите щастя трьох поколінь однієї 
сім’ї — такий «духовний врожай» зібрали 
всі. Але висновок не зроблений: «Я ні в чому 
не винна й прощати нікому не збираюся», 
— говорила сусідка.

Гордість — ось де схована найбільша 
проблема людства. На жаль, багато хто не 
розуміє цього й не бачить своїх помилок. 
А якби усвідомили, то все могло б бути 
зовсім інакше.

Тетяна Пекур

Що спільного?
М инулого року в мене було 

достатньо часу для спо-
глядання, читання та роз-

думів. Поділюся одним спостереженням, 
яке чомусь по-особливому вразило.

Нерідко спостерігала за горобцями — 
цікавий «народ». Але розповідатиму не про 
них. Героєм оповіді буде півень. Хочеться 
провести аналогію між людським характе-
ром і, як це не дивно звучить, характером 
горлатого.

Скажу по-правді, що це спостереження 
для мене було справжнім відкриттям! На 
домашніх тварин і птицю зазвичай дивилася 
як на щось незначне. Про наявність норо-
вистості свійської худоби й не підозрювала. 
І тут раптом помітила деякі риси схожості 
в поводженні пернатих та людей.

Справа була такою: на хазяйському 
утриманні жили півень і одинадцять курей. 
Їхню родину доповнювала квочка з двома 
курчатами. Одним з них був маленький 
когутик.

Дорослий півень видався на славу 
гарним, дуже турбувався про курочок. За 
необхідності вступав у сутичку навіть із 
яструбами. А випадковим незнайомцям 
також доводилося рахуватися із пташиним 
господарем. Свої позиції лідера він нікому 

не віддавав, а поруч під-
ростав маленький півник. 
Коли той підріс, дорос-
лий когут клював його й 
проганяв. І не тільки він, 
а навіть кури. Мені було 
дуже шкода підопічного, 
тому намагалася нагоду-
вати його першим, адже з 
курями йому не дозволяли 
клювати зерно.

Він був гордовито-кра-
сивий, проте на рожен не 
ліз, гуляв один.

Прийшов час зварити 
бульйон зі старого півня. 
Молодий, спритно оцінив-
ши ситуацію, відчув себе 
ватажком цієї «курячої 
зграї». Ось тут він і пока-
зав себе! Деяких курей 
відганяв від їжі, інших 
клював та не допускав 
до трапези.

Було прикро спостерігати за такими 
вчинками новоспеченого ватага, але це ж 
тварина… їй не збагнути… А ось людині 
сказано дуже ясно й зрозуміло. «Нікому не 
платіть злом за зло...» (Рим. 12:17). Ці слова 

належать Самому Богу. Тому будьмо обачні 
та не уподібнюймося до нерозсудливої 
птиці…

Марія Білоусова

й підігрітому шкіряному салоні джипа, з 
миготливими пахучими ялинками й «сер-
дечними» вітаннями, видалось трішки 
іншим.

Він відчув, що замерз, бо пальто скинув 
ще ось там перед «бойовими діями». Коли 
підняв його, знову запахло парфумами. І 
зрозумів: тепер чомусь неприємно. Відчув, 
що таке розуміння вмить зміниться, варто 
лише повернутись у звичне комфортне 
тепло, до суєти на заводі. Там на гомінких, 
миготливих святковими вогнями проспек-
тах свої цінності і ціни на них. Утім, на жаль, 
було потрібно  повертатись.

Безхатьки сиділи на засніженій лаві не 
ворухнувшись  і чекали вироку переможця. 
Тільки Бродя задер і тримав схололими 
пальцями зовсім тепер обдерту босу ногу.

— Хлопці, чекайте-но, — замдиректора 
позбирав у снігу подарунки і простяг їх 
старшим.

— Ви ж хотіли подарунків на Різдво… 
Ось вам… А тебе як звати? — запитав 
Бродю. Той мить повагавсь, згадуючи:

— Жека, — буркнув.
— Прізвище не питаю. Певно, Безчо-

бітенко? — дістав з гаманця і простяг 50 
доларів, — спіши, ще сьогодні встигнеш 
купити чоботи. Тільки дивись:  купиш цигар-
ки… во… — і красномовно простяг кулак.

Приголомшені й обдаровані безхат-
ченки мовчки пошкандибали у напрямку 
єдиного у цьому засніженому парку ліх-
таря. Замдиректора ще раз огледів місце 
пригоди і вирішив прямувати на вулицю, 
щоб зловити таксі. Потрібно було встигнути 
до передріздвяної домашньої вечері. Але 
що це? Якраз там, де все відбулось, лежав 
темний скуйовджений папірець. Невже в 
когось із хлопців випав?

Це була малесенька сторінка з якоїсь 
книги. «Цікаво, що можуть читати ці ло-
ботряси?» Дістав телефон, підсвітив — і 
остовпів. «…Яка ж користь людині, що 
здобуде ввесь світ, але душу свою зана-
пастить? Або що дасть людина взамін за 
душу свою?...»

Такого зараз, у цей момент, отут при цих 
подіях прочитати він не чекав. Від несподі-
ванки чи то від сили приголомшливих слів 
аж завертілось в голові. Йому прийшлось 
самому швидко сісти на лаву. Знову ввімкнув 
телефон і підсвітив. Але, хоч і продовжив 
читати, крім цих влучних слів, промовлених 
ніби особисто йому, збагнути нічого не міг. 
Написано було по-нашому, та, скільки не 
вмикав підсвітку, ясніше не ставало.

— Ось і Святвечір сьогодні, — посміх-
нувсь.

Посидів ще трохи, поміркував. Згадав 
свої денні хвилювання й журбу, побачив, 
ні, навіть просто глибоко відчув: ось воно… 
ось воно! Ось відповідь на його сумування 
в такі дні. І хоча воно ще не до кінця стало 
зрозумілим, але це було відчуття, коли ноги 
після довгого і зовсім безнадійного барах-
тання на глибині нарешті торкнулись чогось 
твердого. Це те опертя, яке шукав роками.

Увесь Святвечір і наступний Різдвяний 
день В’ячеслав Валерійович порушив усі 
традиції і звичаї. Він провів свята за чи-
танням, шукаючи у домашній Біблії те пре-
красне місце, що засяяло йому різдвяною 
світлою зорею. Він думав про Жеку, про 
його існування, його мрії і Бродине щастя. 
Дивився на своїх синів, а потім в Книгу.

Ніколи раніше навіть не міг би уявити, 
що так на людину може вплинути лише 
один аркуш з книги. Чи, може, то просто… 
Різдво? Чи ще щось?..

Нарешті згадалось: «Здається, він сказав 
«підвал на Пшеничному районі». Треба 
шукати».

— Іване, — набрав водія, — поїдемо 
одну шукати… людину, спробуємо… того…
ну… з Різдвом привітати.

Андрій Миронюк

(породовження, початок на стор. 4)



6 ДВА БЕРЕГИ СВІДЧЕННЯ

Біг до невидимої цілі
Я росла в типовій для радянської 

доби сім'ї. Мої батьки, дідусі, ба-
бусі запам’яталися вихованими, 

освіченими, люблячими й турботливими. 
Внаслідок цього в мене було безтурбот-
не, радісне дитинство та юність, і дякую 
Богові за них.

Але я виросла віруючою в комуніс-
тичну ідею. Була, як і все наше покоління, 
спочатку жовтеням, піонеркою, а потім 
— комсомолкою. Захоплювалась біогра-
фіями піонерів-героїв, романтикою ком-
сомольських будов. Мріяла поїхати на 
будівництво ХХ століття, наприклад, на 
БАМ (Байкало-Амурська магістраль), яку 
почали будувати в 1970-х роках.

Тепер розумію, що, не знаючи про не-
бесну вітчизну, я від щирого серця хотіла 
бути вірною земній через особисту спра-
ведливість, чесність, старанність. Вірячи 
в комуністичні ідеї, намагалася будувати 
життя відповідно до цих ідеалів.

У школі мене обрали комсоргом класу. 
У спорті — капітаном команди. Школу 
закінчила із золотою медаллю. У характе-
ристиці написали: «Дуже цілеспрямована». 
Це розвивало гордість, почуття лідерства 
й марнославства. Тепер розумію, що така 
самооцінка заважає будь-якій людині 
прийти до Бога.

Паралельно з навчанням у школі захо-
плювалася спочатку фігурним катанням, 
а потім моїм улюбленим видом спорту — 
спортивним орієнтуванням, в якому досягла 
високих результатів: стала чемпіонкою 
України серед юніорів та кандидатом у 
майстри спорту. Мені було дуже цікаво з 
картою й компасом крізь ліс, гори й доли-
ни, відмічаючись на контрольних пунктах, 

пересуватися до наміченої цілі — фінішу. 
Важливо, щоб ноги не бігли швидше, ніж 
працювала голова. І найголовніше — не 
заблукати!

Усі ці успіхи ще більше розвинули впевне-
ність у собі. Я любила ставити цілі й досягати 
їх. Здавалося, все, чого хочу, досягну.

Перед вибором професії подивилася 
фільм «Любити людину». Мені сподобалася 
романтика будівництва нових міст, життя 
архітекторів. Поставила нову мету й успішно 
досягла з першого разу — вступила на архі-
тектурний факультет Художнього інституту 
в рідному місті Києві.

Через те, що я долала довгі спортивні 
дистанції (до 10 км) по пересіченій місцевості 
Карпат, Криму, Прибалтики, Білорусії, Росії та 
України, почалися проблеми з серцем. Лікарі 
порадили знизити велике навантаження. 
Стало якось нецікаво змагатися впівсили. 
Я поплакала й розпрощалася з цим видом 
спорту, який дуже любила.

Чому так детально це описую? Тому що 
Творець не дав мені заблукати не тільки в 
лісі й горах, але й у житті. Саме в цей період 
подарували невелику книжечку про орієн-
тувальників Прибалтики «Біг до невидимої 
цілі». Набагато пізніше, коли стала вже 
християнкою, зрозуміла, що все попереднє 
життя до зустрічі з Христом було в мене 
тільки «бігом до невидимої цілі».

Однак перед тим, як це усвідомити, пір-
нула в бурхливе середовище Художнього 
інституту на цілих шість років. Втішала себе 
тим, що займатися спортом все життя — це 
дуже примітивно й обмежено.

Творче життя було зовсім не схоже на 
навчання в школі й спорт. Поступово по-
чала занурюватися в нову атмосферу. До 

цього часу я вже 
абсолютно розча-
рувалася в ідеях 
комунізму й зро-
зуміла, що всі вони 
зазнали краху, за-
лишилася тільки 
одна формальна, 
фасадна оболон-
ка. А ті, хто раніше 
ставали комуніста-
ми, просто робили 
собі кар'єру. Я до 
сьогодні не можу 
зносити тієї фальші 
й формалізму, яким 
був сповнений фасадний бік політики нашої 
держави. Але в народі кажуть: «Святе місце 
порожнім не буває». Воно повинно бути 
чимось заповнене.

І тоді звела на п'єдестал серця красу, 
творчість, філософські ідеї, заглибилась у 
світ мистецтва. Все це вважалося в народі 
духовністю. Але пізніше зрозуміла, що цей 
п'єдестал повинен належати тільки Богові.

«Біг до невидимої цілі» тривав. Захотіло-
ся бути вільною, розкріпаченою, не такою 
«правильною», як про мене говорили. На-
слідки цього періоду життя, який відклав 
відбиток у моєму характері, свідомості, 
звичках, пожинаю по сьогодні. Я читала 
різну літературу й постійно виписувала 
якісь вислови, на які можна було спертися. 
«Краса врятує світ,» — проголошували вели-
кі люди. «Все тече, все змінюється», «Істина 
безвідносна,» — звіщали філософи. Як же 
знайти те, на що можна надійно спертися?

Поступово стала в усьому розчаровува-
тися. На кого рівнятися? Кого наслідувати? 

Моя душа шукала відповіді на багато питань. 
Література, а особливо телебачення, кінема-
тограф і театр формували певні ідеали, яким 
вільно й невільно намагалася наслідувати. 
А життя за течією цього світу приносило 
тільки зневіру. Іноді мама казала: «Таню, 
ти якась, як не від світу цього».

Видимий бік мого життя, як і раніше, був 
успішним, повним різних цікавих подій: 
подорожей на байдарках, катамаранах, 
спусках на гірських лижах. Захоплювалася 
творчими пошуками в архітектурі, діяльніс-
тю художника в театрі. Спектаклі, гастролі, 
знайомства з відомими акторами, режисе-
рами, паралельно захоплення українською 
національною ідеєю — все це привело мене 
до висновку, що духовність, до якої прагнула 
— щось інше. У душі збільшувалася ніша, 
яку всім цим не можна було заповнити.

Вийшла заміж. Народилася донька. У 
сімейному житті прожила всього сім років; 
коли нам було по тридцять чотири, чоловік 

Сила молитви

Ц я подія відбувалася у 80-х 
роках минулого століття. 
Моя мама часто хворіла, 

і тому на заводі їй дали путівку до санато-
рію «Мошногір’я». Там однією з процедур 
був «лікувальний сон». Явка вважалась 
обов’язковою і груповою. Мама ж моли-

лася і просила Бога, щоб 
така сумнівна практика 
не могла впливати на її 
душу…

Під час обіду до їдаль-
ні зайшов лікар і сказав, 
що всі повинні піти до 
великої зали на цілющий 
сеанс. «Явка обов’язко-
ва!» — наголосив він.

Мама йшла й молила-
ся: «Господи, допоможи».

В залі на помості вже 
чекав цілитель, скрізь були розставленні 
стільці. 

— Займайте місця, — промовив він.
Коли всілися, закрив двері, вимкнув 

майже все світло. Настала напівтемрява. 
— Сядьте зручно, — почав лікар, — 

закрийте очі. Я зараз почну рахувати, а ви 

поринете в сон, який буде сприяти вашому 
одужанню.

Мама закрила очі, але слів лікаря майже 
не чула, бо шепотіла молитву: «Господи,за-
хисти, допоможи, звільни мене від цього 
лікування! Я не хочу сюди більше ходити! 
Вірю, що Ти все можеш…» Вона не раз вже 
чула про екстрасенсів і про те, який вплив 
мають вони на мозок людини. Молилася, 
не відкриваючи очей, чекала, коли ж це 
все закінчиться. 

— На рахунок три, — почула мама, — 
прокидаємось!

Коли всі відкрили очі, екстрасенс сказав: 
— На сьогодні вільні, чекаю на вас завтра.
Мама одна з перших пішла до дверей. 

Але біля виходу почула: 
— Жіночко, прошу вас: залишіться! 
Вона побачила погляд лікаря на собі. 
— Так, так, це я вам кажу, — сказав він.
Поки йшла, багато різних думок промай-

нуло, і знову молилась: «Господи, захисти!»
— Ваше прізвище, ім’я та по-батькові? 

— поцікавився він.
— Буша Віра Миколаївна. 
— Так от, Віро Миколаївно, — почав, — 

я вас дуже прошу, більше не приходьте на 
сеанси, ви мені заважаєте, через вас я не 
маю впливу на пацієнтів… 

— А як же обов’язкова явка?
— Не переживайте, я все владнаю, — 

сказав лікар. 
— Дякую! — з посмішкою сказала мама 

і швиденько вийшла із зали, поки той не 
передумав… 

Ось так Бог захистив. Мама більше не 
відвідувала «лікувальний сон», і ніхто не 
питав у неї чому. 

Коли повернулася додому, то розповіла 
історію, яка з нею трапилася. Ми разом 
дякували Богові за визволення. Розуміли, 
що Він почув і захистив. У наших дитячих 
серцях ще більшою стала впевненість: БОГ 
Є, ВІН ЧУЄ і приходить вчасно на допомогу!!!

Наталя Савченко

«Швидка допомога»
З року в рік Господь являє мені свою 

милість і любов, але одного разу 
був особливий випадок.

Мій шестирічний син Ілля весело бі-
гав у дворі. Мабуть, далеко було чутно 
його голос. Однак через декілька хвилин 
підходить й каже: «Мамо, щось мене ну-
дить». Я вирішила, що це від перевтоми й 
відправила прилягти. На всякий випадок 
заварила ромашку та звіробій.

Далі події розвивалися миттєво. Поча-
лась блювота, потім син зблід, дуже ослаб 
і тихенько спитав: «Мамо, я помру?» І тут 
бачу, що він починає втрачати свідомість. 
Сильно налякавшись, викликала швидку. 
Мені ставлять безліч запитань та, не закін-
чивши відповідати, кидаю слухавку і біжу 
до вмираючої дитини.

Ілюша лежав із заплющеними очима, 
зовсім блідий, руки та ноги як лід, дихання 
слабке, поверхневе, з перервами (його ще 
називають агональним).

Я почала трусити сина й кричати: «Ілюша! 
Ілюша!» Раз він відкрив очі й ледь чутно 
прошепотів: «Що? Не клич мене…» І все! 
Більше не відповідав, скільки я не голосила.

Вдома була моя старенька мама. У роз-
пачі я закричала: «Мамо, Ілюша помирає!» 
Ми впали на коліна біля ліжка. «Господи, — 
благала я зі сльозами, — Ти сказав: «Поклич 
Мене — і Я відповім тобі», яви зараз Свою 
милість, залиш із нами Ілюшу!». Ми ще мо-
лилися, коли враз, майже недихаючий до 
цього, синок сів на ліжку і попросив пити…

Хвилин за п’ятнадцять приїхала швидка. 
Лікар оглянула його, дещо запитала й зни-

зала плечима: «Навіщо ви нас турбували 
даремно? Напоїть хлопчика відваром 
шипшини — і все».

Ілюша ще декілька днів залишався слаб-
ким і дуже мало їв. Ми повезли його на УЗД. 
Висновок був таким: токсичне ураження 
підшлункової залози. Тобто щось подіяло 
на орган як отрута. Тоді я пригадала — це 
знеболюючі таблетки. 
За два дні до цієї події у 
сина ввечері розболівся 
зуб. Тоді ж та вранці, поки 
ми сходили до лікаря, 
я дала йому знеболю-
ючі у віковій дозі. Але є 
випадки, коли організм 
не сприймає ліки даної 
групи, і наслідки можуть 
бути дуже серйозними.

Цю історію розповіла 
своїй племінниці. Вона 

медик, працює у дитячій клініці. «А знаєш, 
Аню, — відповіла мені, — декілька днів 
тому в нашому відділенні був схожий ви-
падок. Трирічного хлопчика не вдалося 
врятувати». Це, можливо, тому, що його 
батьки не молились до Бога, як до скорого 
помічника в бідах.

Аня Ільницька

(закінчення на стор. 7)
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Свідчення імператора 

Августа
Ісусу Христу згідно з пророцтвом належало на-
родитися у Віфлеємі. А Йосип і Марія проживали 
в Назареті, а це 160 км від нього. І ось імператор 
Август робить перепис населення, який «був 
першим в правління Квірінія Сирією» (Лк. 2,2).

У радянських підручниках стверджува-
лось, що даного перепису не було, а Квіріній 
правив Сирією в більш пізній час. Однак істо-
ричні й археологічні дані не тільки свідчать 
про достовірність біблійних фактів, а й під-
креслюють їх разючу точність. Повідомлення 
про Квірінія як намісника Сирії підтверджу-
ються античними авторами й розкопками. 
Відомо, що він походив із міста Ланувії і був 
обраний консулом 12 року до Р. Хр.

Про Квірінія як правителя Сирії розпо-
відає також літописець Йосип Флавій: «Се-

натор Квіріній, 
який раніше посідав усі державні посади й 
проклав собі дорогу до консульства, приїхав 
у Сирію, куди його послав імператор… 
Потім у Юдею, яка ввійшла до складу Сирії. 
Прибув, щоб зробити загальний перепис і 
конфіскувати майно Архелая».

Коли історичність Квірінія була доведе-
на, то радянські вчені вхопились за пові-
домлення Флавія, посилаючись на те, що 
перепис мав місце лише в 6 -7 році по Р. Хр., 
тобто через 10 років після смерті Ірода. 

Довгий час таке твердження домінувало. 
І лише коли в Антіохії виявили фрагмент 
римського тексту, став відомий дивовижний 
факт, що Квіріній був у Сирії двічі: першого 
разу за часів народження Ісуса Христа, 
другий — пізніше.

Виявляється, євангеліст Лука «мав на 
увазі перепис, який імператор провів у 
8 році до Р. Хр. 

Тут варто підкреслити точність і скру-
пульозність Луки як історика, бо він пові-
домляє: «Цей перепис перший відбувся 
в правління Квірінія Сирією» (Лк. 2,2), бо 
був і другий.

Довгий час вказане місце в Євангелії 
від Луки вважалося грубою історичною 
помилкою, але з плином часу воно стало 
блискучим свідченням точності євангель-
ських повідомлень.

Таким чином навіть імператор Риму 
увійшов у число свідків, які підтверджують 
істинність Нового Завіту.

Мудро 
сказано

• Найбільша дурниця — це 
робити те ж саме і сподіватися 
на інший результат (Альберт 
Ейнштейн).

• Життя можна почати з чи-
стого аркуша, але змінити почерк 
неможливо (Пауло Коельо).

• І помилка буває корисна, поки 
ми молоді, аби не тягати її з собою 
до старості (Йоганн Гете).

• Якщо проблему можна вирі-
шити за гроші, це не проблема, а 
витрати.

• Якщо життя не змінюється 
на краще, то воно зміниться на 
гірше.

• Всі скаржаться на відсут-
ність грошей, а на відсутність 
розуму — ніхто.

• Старіючи, людина бачить 
гірше, але більше.

Взимку її серце замерзає 
повністю 

Rana sylvatica — деревна жаба зимує на Алясці так: 
вона замерзає взимку до такої міри, що стає схожою 
на крижинку. Перебуваючи в цьому стані, не дихає, 
серце й кровообіг зупиняються, вона не рухається. 
Однак з настанням весни жаба «відтаює» й поверта-
ється до нормального життя. 

Для  того, щоб змусити серце жаби і її 
системи знову функціонувати, необхідно 
задіяти надзвичайно складну генетичну 
програму. Дуже малоймовірно, що таке 
вміння могло розвинутися спонтанно, 
за збігом обставин.

Доросла особина деревної жаби, яка 
в довжину досягає всього близько 8 см, 
має незвичайне забарвлення голови, що 
нагадує чорну маску. 

Літо в національному парку «Деналі», 
розташованому в самому центрі Аляски, 
тепле й приємне. Однак зими суворі: се-
редня температура січня  досягає  -17 °C, 
найнижча склала -48 °C.

Як зимують жаби?
Тварини по-різному переживають такі 

холодні зими. Більшість птахів мігрує до 
країн із теплим кліматом. Інші звірі мають 
достатню хутряну теплоізоляцію, яка захищає 

від замерзання. Однак у 
деревної жаби свій уні-
кальний спосіб виживання. Ще до приходу 
зими її печінка запасається глюкозою. А з 
настанням холодів випускає її у кровообіг 
для надходження в клітини тіла, що, в свою 
чергу, відіграє роль своєрідного антифризу, 
запобігаючи їх замерзанню.

Готуючи себе до зими, жаба знаходить у 
землі невелике чашоподібне заглиблення 
для забезпечення теплоізоляції, встеляє 
його поверхню сухою травою й гілочками. 
Заривається в таке укриття і впадає у спляч-
ку. Сніг, що покриває «барліг», забезпечує 
додаткову теплоізоляцію й захищає від 
надзвичайно низької температури.

Близько 35-45% рідини  в тілі  жаби за-
мерзає. Цей позаклітинний лід в основному 
міститься під шкірою й між м’язами. Завдяки 
цьому вона стає твердою, як шматок льоду. 

З настанням весни деревна жаба закін-
чує своє воістину дивовижне перетворення. 
Усього за кілька годин заморожене тіло 
оживає: відновлюються нормальне дихан-
ня, серцебиття, кровообіг, а також мозок 
і всі функціональні системи. Вона знову 
може рухатися, стрибати й паруватися.

Деякі прихильники теорії еволюції 
заявляють, що деревна жаба — загадка 
природи, своєрідний Ріп Ван Вінкль тварин-
ного світу. Однак існує декілька видів жаб, 
здатних переносити низьку температуру. Це 
відбувається завдяки одному унікальному 
гену, який відповідає за кодування білка 
з 390 амінокислот, виявленому в печінці 
Rana sylvatica (лісова жаба), Pseudacris 
crucifer (берегова квакша) і Hyla versicolor 
(мінлива квакша). 

Розумний задум, www.origins.org.ua

Чого тільки не вигадали!
Всім відомо, що існує безліч всіляких традицій та за-
бобонів, пов’язаних зі святами Нового року та Різдва 
Христового. У кожного народу є щось своє, особливе. 
Звідки взялося й навіщо — важко зрозуміти. А який 
зв’язок із Різдвом — взагалі непросте питання. Од-
нак судіть самі…

На Новий рік 
• В Іспанії з’їдають на Новий рік два-

надцять виноградин.
• В Японії прийнято перед Новим 

роком купувати граблі, щоб нагрібати собі 
побільше щастя.

• В австралійців на новорічному столі  
відсутні страви з дичини, «щоб щастя не 
відлетіло».

• Італійці викидають старі речі у вікно 
опівночі 31 грудня. А  у Південноафрикан-
ській республіці в цю ніч із вікон падають 
холодильники!

• В Англії з першим ударом курантів у 
будинку відчиняють задні двері, щоб старий 
рік міг піти, ну а з останнім — парадні, щоб 
увійшов новий. 

• У Південній Кореї на Новий рік дітям 
обов'язково дарують трохи грошей.

• У Чилі є традиція зустрічати Новий 
рік біля могил померлих родичів.

• Румунські фермери новорічної ночі 
відправляються до хліва чи загону, щоб 
послухати своїх тварин. Якщо ті заговорять, 

то вірять, що майбутній 
рік принесе важкі випро-
бування в сім'ю. Якщо 
мовчатимуть — хороший 
знак, до благополуччя.

На Різдво
• Ірландці різдвяної ночі на вікна став-

лять невеликі свічки, щоб Марія і Йосип 
знайшли для себе тимчасовий притулок. 
А на Новий рік проводять обряд вигнання 
з домівки нечисті — б’ють по дверях та 
стінах буханцем хліба. 

• У  Святвечір фіни обов'язково від-
відують баню, а потім ідуть до церкви на 
службу.

• У різних регіонах Бельгії свої різдвяні 
традиції: в більшості люди залишають пода-
рунки близьким під ялинкою або кладуть 
їх у шкарпетки, розвішані над каміном.

• Цікава  традиція перед Різдвом є й 
у каталонців. За два тижні до свята в бу-
динку ставиться дерев'яна фігурка Кага Тіо 
(лялька з намальованими очима і ротом, 
одягнена як маленький Санта). Щодня його 

потрібно годувати цукерками, фруктами й 
горіхами. А напередодні Різдва діти б'ють 
ляльку палицями й забирають подарунки 
та солодощі. 

• У Венесуелі є дивна традиція: дітям, які 
не йдуть на різдвяну службу, прив'язують до 
пальця ноги мотузку і звішують її з вікна. Коли 
батьки повертаються з церковної служби, 
то смикають за неї і будять своє чадо.

• У португальців на різдвяну вечерю 
ставляться додаткові стільці для мертвих ро-
дичів. Вірять, що такий обряд приносить успіх.

Чого тільки не вигадали люди, замінивши, 
забувши, втративши суть Різдва. Наближаю-
чись до цього свята, пригадаймо наступне: 
«Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина 
Свого Єдинородного, щоб кожен віруючий в 
Нього не загинув, а мав життя вічне» (Єв. Івана 
3,16).  І все, що потрібно — просто прийняти 
дар Бога Отця  й подякувати Йому за це!

Тетяна Гаврилюк

захворів і помер від невиліковної хвороби. 
Я впритул підійшла до питання: а що ж піс-
ля смерті? Почала читати Євангеліє, різну 
літературу. Ходила в різні християнські 
храми, намагаючись виконувати разом з 
дочкою все, що мені говорили.

Настали 90-ті роки... Якось на вулиці мі-
сіонери подарували книжку «Воскресіння» 
і «Не просто тесля». Новина про спасіння 
душі й про надію на вічне життя блиснула 
у змученому розумі й зігріла моє серце.

Минуло кілька років, поки усвідомила 
себе справжньою грішницею. Як перервати 
цей ланцюг провини? Своїми силами не 
вдавалось. Хотілося наблизитися до Бога. 
Йти в монастир? Думаю, ні... поки ще не 
готова. Проте не могла поєднати те, що 
читала в Євангелії, з практичним життям 
офіційної церкви. Стала просто молитися: 
«Боже, допоможи».

Одного разу зустріла знайому, яка 
увірувала й ходила в баптистську церкву. 
Якось одразу відгукнулася на її запрошення. 
Христос, Його смерть і воскресіння були 
в центрі всього служіння. Там усвідомила, 
що тільки Він звільняє від гріха й дає життя 
вічне. Я щиро повірила в цю дивну звістку. 
Покаялася у своїх гріхах, тобто попросила 
в Спасителя прощення за те, що так довго 
жила без Нього — тридцять сім років. 
У серці отримала чітке свідчення про те, 
що Бог мене простив.

Наступним кроком було святе водне хре-
щення і ясне розуміння, навіщо й чому я це 
роблю. Що цей крок «...не тілесної нечистоти 
миття, але обітниця Богові доброго сумління». 
І цю обіцянку не може дати немовля, а тільки 
доросла людина, яка покаялася у своїх гріхах 
і бажає присвятити себе Богові.

 Тепер, будучи віруючою більше двад-
цяти років, розумію, що справжнє життя 
почалося лише після того, як повірила 
таким словам: «...так полюбив Бог світ, що 
віддав Сина Свого Єдинородного, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але 
мав життя вічне». (Івана 3:16)

І тільки тоді біг до невидимої цілі при-
пинився.

Якщо хтось, як і я, ще й досі «біжить» 
до «невидимої цілі» — дзвоніть: 

098-561-09-55
Тетяна Кириченко

(породовження, початок на стор. 6)
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Ц е трапилось в Гол-
ландії.

Дженні була ве-
селою дівчинкою з синіми очима і 
золотавими кучериками. Їй виповнилося 
майже шість років, коли одного разу з ма-
мою прийшла до магазину й там побачила 
в маленькій коробочці намисто із блискучих 
скляних перлин.

— О мамо, будь ласка, купи мені!
Мама глянула на цінник, потім подиви-

лася в благаючі очі доньки і сказала:
— Воно коштує майже 5 гульденів. Ти 

дійсно так сильно хочеш його?
— Так, матусю.
— Я подивлюся, може зможу тобі дати 

додаткову домашню роботу. Тоді складеш 
необхідну суму, щоб купити його за власні 
гроші. А за тиждень у тебе день народжен-
ня і, можливо, бабуся теж щось подарує.

Коли Дженні прийшла додому, то ви-
сипала вміст своєї скарбнички на стіл 
і нарахувала 17 монеток. Після вечері вона 
добровільно помила посуд і замела підлогу. 
А наступного дня пішла до сусідки:

— Тітко Маріє, можна я знову висмикну 
бур'яни на вашій клумбі, і ви дасте мені 10 
центів, як в той раз?

На її день народження бабуся подару-
вала 2 гульдени і мама теж — 2. Так дівчин-
ка незабаром назбирала потрібну суму 

і змогла купити намистечко з перлинами. 
Вона вважала його дуже гарним і ніколи 
не знімала, лягаючи спати.

Батько Дженні любив доньку. Він щове-
чора заходив у її кімнату й читав оповіді 
з дитячої Біблії. Одного вечора, закінчивши 
читати, запитав:

— Доню, ти мене любиш?
— Звичайно, тату, ти ж знаєш, що я тебе 

люблю.
Тоді він промовив:
— А віддаси мені своє намисто?
— О, ні! Візьми білу конячку, ту, що 

мені колись подарував! Ти ж знаєш: це моя 
улюблена іграшка!

— Добре, сонечко моє. Тато тебе любить. 
На добраніч! — сказав він і поцілував доню.

Приблизно за тиждень, коли тато знову 
дочитав оповідь, він раптом вдруге запитав:

— Дженні, ти мене любиш?
— Звичайно, тату, ти ж знаєш, що я тебе 

люблю.
— А віддаси мені своє намисто?
— О тату, моє намисто — ні! Візьми мою 

нову ляльку, вона ж така гарна!
— Добре, сонечко моє. Тато тебе любить. 

На добраніч.

Коли він знову через кілька днів 
прийшов у кімнату Дженні, то поба-
чив, що дівчинка сиділа на ліжку, а її 
підборіддя підозріло тремтіло, по 

щоці котилася сльоза.
— Що трапилося, доню? Що з тобою?
Дженні не вимовила ні слова, тільки 

простягла йому свою руку, в якій лежало 
маленьке намисто з білими перлинами.

— Візьми, це для тебе, — сказала вона.
Батько поклав дешеве дитяче намисто 

в ліву руку, а праву опустив в кишеню. 
І звідти дістав сяючу коробочку з ниткою 
цінних справжніх перлин. Цей подарунок 
він носив з собою вже кілька тижнів. Тільки 
чекав того моменту, коли Дженні віддасть 
своє улюблене, яке не варте було й п'яти 
гульденів. Тільки тоді міг подарувати до-
рожче.

Так чинить і Бог. В житті можуть бути 
речі, які для нас найцінніші. Здається, коли 
втратимо їх, то не зможемо жити. Так ми 
думаємо. Але якщо найдорожче віддамо 
Богу, тоді побачимо, що Він натомість по-
дарує щось краще.

Як це і зробив колись у яслах Віфлеєма, 
приготувавши кожному з людей — Най-
цінніше.

 Onder Ons“ — Friedenstimme, 
Nederland

Цікаві факти про сніг 
• Однакових сніжинок не існує, але всі 

вони мають 6 сторін.

• Сніжинки падають в середньому зі 
швидкістю 5 км/год.

• Одна заметіль здатна принести 39 млн. 
тонн снігу.

• При падінні у воду сніжинка "співає", 
тобто створює звук дуже високої частоти, 
невловимий людським вухом.

• Найбільша сніжинка була зафіксована 
28 січня 1887 року під час снігопаду в Форт-
Кео, Монтана, США; вона мала діаметр в 
15 дюймів (близько 38 см).

• У 2008 році в м. Бетел (США) був зліпле-
ний найбільший сніговик у світі висотою 
37 м. На його створення пішло приблизно 
6000 тон снігу. Розтанув він остаточно 
тільки в липні того ж року.

Що дорожче?

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м.Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info
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 постали 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 да-
роване спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого грі-
ха, молися, досліджуй Святе 
Письмо і виконуй те, що там 
написане. 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’явилось 
бажання відвідати зібрання (бо-
гослужіння), чи є потреба звер-
нутися за духовною допомогою, 
то ви можете зателефонувати 
за зручним для вас регіональним 
телефоном:

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

Дніпропетр., Запорізька та Кірово-
градська 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 Мико-

лаївська обл. —
+38(067) 161-17-38, Генадій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;

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.

Знайди 10 відмінностей
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