
Навіщо Бог успішним людям?
Якось дружина розповіла один епі-

зод зі шкільного життя. Вчителька мате-
матики, дізнавшись, що дівчина відвідує 
зібрання баптистів, сказала приблизно 
таке: «Я розумію, що Бог потрібен невда-
хам або людям, які пережили особисті 
трагедії. Але навіщо це тобі, одній із кра-
щих учениць нашої школи, чиє життя тіль-
ки починається? І то досить непогано.»

СТ. 3

Не знаю, чим би все це 
скінчилося!

Взявши сина в дорожній інвалідний 
візок, вирушила до ставка. На думці було 
тільки одне — втопитися разом із ним. 
Залишилося лише трішки проїхати. Але 
в ту мить несподівано зустрілася жінка 
років сорока, вона із захопленням про-
мовила: «Яка в тебе гарна дитина! Віддай 
її мені! Ми з чоловіком живемо 20 років, а 
дітей у нас немає…» 

СТ. 4 

Ти теж потрібний Богу!
В Євангелії  описаний випадок, коли 

Ісус Христос зайшов до купальні Вифез-
ди, що означає «дім милосердя», куди ін-
коли сходив ангел та збурював воду, і хто 
перший входив туди, зцілявся. Там Він 
побачив чоловіка, який тяжко хворів уже 
38 років, і ніхто не міг йому допо могти. 
Христос запитав його: «Хочеш бути здо-
ровим?»  

СТ. 6

Результати атеїзму в СРСР
Спеціально створювалися гуртожит-

ки, де «загальними» були навіть кухні, 
щоб радянські люди вчилися позбавля-
тися від сім’ї як капіталістичного пере-
житку. При розлученні не було потрібно 
жодної згоди від іншого партнера. Дітей, 
нажитих в результаті такої узаконеної 
анархії, пропонувалося розміщувати в 
спішно збудованих інтернатах.

СТ. 7
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Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

К ому потрібен Бог? Перше, 
що спадає на думку, — це 
тим, кому не поталанило 

в житті: п’яницям, наркоманам, безхатченкам чи малозабезпеченим. Адже 
відомо чимало неймовірних історій, коли навернення до Бога кардинально 
змінювало життя таких людей.

Але правильна відповідь: БОГ ПОТРІБНИЙ УСІМ! Оскільки бажання поборо-
ти недоліки, пізнати істину, заповнити порожнечу в серці, знайти відповідь на 
питання: «В чому сенс життя?» 
хвилює кожного мешканця 
планети. Хоча б раз у житті. 
Хтось це питання залишає без 
відповіді, а інший, навпаки, — 
шукає її...

Нерідко доводиться спо-
стерігати за людьми, в яких, 
на перший погляд, усе чудово: 
освічені, забезпечені, досяг-
ли певних висот. Проте вони 
продовжують невтомно пере-
читувати «гори» інформації 
з саморозвитку, комунікації, 
тайм-менеджменту, вивчають 
філософські течії, медитують*, 
читають афірмації*, слухають 
різних тренерів та корис-

туються послугами коучів*, беруть 
участь у марафонах різного роду. Бо 
прагнуть перемогти свої недоліки та 

елементарні слабкості, досягти успіху й досконалості, пізнати істину та осяг-
нути сутність буття! Але, на жаль, все без значних результатів... І з огляду на 
це виникає питання: «Чому б у своїх пошуках не звернутися до Того, Хто 
є АБСОЛЮТНОЮ ДОСКОНАЛІСТЮ, — до нашого ТВОРЦЯ?!»

У Біблії говориться: «Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш 
Небесний!» (Єв. від Матвія 5: 48).

І ще: «Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумува-
ти про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо 
тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі» (Ісус Навин 1: 8).

Якщо твоя душа прагне до ідеалу, то переконайся, що є лише один Вчитель, 
Котрий знає істину, і тільки одна Книга, яка може дати відповіді на всі питання. 
Подумаймо про це!

Медитація* — процес самозаглиблення з метою самовдосконалення, під 
час якого людина залишається на самоті зі своєю свідомістю.

Афірмація* (від лат. Affi  rmatio — підтвердження) — коротка фраза, 
що містить вербальну формулу, яка при багаторазовому повторенні за-
кріплює необхідний образ або установку в підсвідомості людини, сприяючи 
поліпшенню її психоемоційного фону і стимулюючи позитивні зміни в житті.

Коуч* (англ. Coach) — фахівець, тренер, який допомагає людям одержа-
ти виняткові результати в їхньому житті, кар’єрі, бізнесі або в суспільних 
справах.

Редакція газети «ДВА БЕРЕГИ»

Мертве дерево
Н а перехресті центральних 

доріг, де вирує життя міста, 
в місці з колоритною назвою 

«п’ятачок», вже десятиліття стоїть звичайне 
дерево. Здається, то каштан, але… називають 
його поміж собою «мертвим деревом». І це 
при тому, що влітку покривається густою 
зеленню. Однак, підходячи до нього, всі 
негайно замовкають, скрушно похитуючи 
головою. Воно наче магнітом притягує до 
себе як молодих, так і старих. І не за пло-
дами йдуть сюди городяни. Річ у тім, що на 
ньому висять фотографії тих, хто нещодавно 
упокоївся в місті. Зазвичай, це чорно-білий 
аркуш паперу, на якому написано ім’я, дату 
народження, короткий опис причини смерті 
й час поховання.

Уже декілька десятиліть це дерево для 
мешканців міста є мовчазним своєрідним 
пам’ятником. Про що свідчить? Якби запи-

тали, то, гадаю, відповіло б приблизно так: 
«НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЛЮДИ: ВАМ ПОТРІБНИЙ БОГ! 
Рано чи пізно таки прийде та мить, коли 
зустрінете Його!.. «Memento mori…»

Але воно не здатне говорити. Натомість 
лише читаємо: «УПОКОЇВСЯ…» і «…ВІЧНА 
ПАМ’ЯТЬ».

А скільки тих, хто мало не щодня оглядав 
нові фотографії, і невдовзі сам був вистав-
леним тут на показ?

Кілька років тому біля цього каштана й у 
мене відбулась пам’ятна розмова з колишнім 
другом дитинства. Познайомились ще в 
дитячому садку. Потім, підростаючи, разом 
вперше випивали, палили, дебоширили... Але 
згодом дороги наші розійшлись. Особливо 
після того, як мені став ПОТРІБНИМ БОГ! І ось 
чергова зустріч на «п’ятачку» в тіні «мертвого 
дерева». Я роздаю християнську літературу, 
а він «зшибає на чекушку».

— Ігоре, — повторюю вкотре, — ти ж 
добре знаєш: я на горілку грошей не даю. 
Ось краще візьми щось для душі. Не губи ти її.

У відповідь знайома фраза: «А ти забув, 
ким сам був раніше?»

— Ні, — відповідаю, — якраз добре пам’я-
таю, тому і стою тут, біля цього «пам’ятника». 
Ти не боїшся, що при такому житті на ньому 
і твій портрет незабаром може з’явитись?

— Та тіпун тобі на язик, — поспішив 
«захиститись» забобонним висловом ко-
лишній друг, перелякано відходячи подалі 
від мене. Наче така відповідь могла стати 
охоронною грамотою чи перепоною для 
смерті. Не стала… Не минуло й року, як і 
його фотографія була причеплена до «мер-
твого стовбура». А йому тоді ледь минуло 
сорок. Шкода!..

Вже вкотре проходжу повз цей дивний 
пам’ятний знак, згадую Ігоря і всіх інших 
знайомих, яких упізнавав на стовбурі.

Утім, певно, не за горами той час, коли 
когось із нас описуватиме чорно-білий 

аркуш, прикріплений чотирма кнопками 
до дерева зі зловісною назвою «мертве». І 
вирок у вічності вирішуватиметься тим, чи 
був мені в цьому житті ПОТРІБНИМ БОГ?! 

Ігор Федьків

КОМУ ПОТРІБЕН БОГ?



2 ДВА БЕРЕГИ ДУХОВНИЙ РОЗДІЛ

Висновок мудрих: людині потрібен Бог!
В важається, що найкращий 

спосіб в усьому перекона-
тися — це власний досвід. 

Недаремно дітям хочеться усе спробувати 
на зуб, доторкнутися руками, а дорослим 
«краще один раз побачити...» Але людське 
життя надто коротке, щоб усе перевірити 
самому. До того ж деякі експерименти мо-
жуть коштувати життя, тому варто добре 
подумати, перш ніж дозволити собі таку 
розкіш, як пізнання на власному досвіді. Ми 
ж не маємо десятки життів!

Проте є інший варіант набути знання: 
скористатися чужим досвідом. Погодьтеся, 
краще повірити на слово, що електричний 
струм високої напруги смертельно небез-
печний, аніж перевіряти самому. Так в усіх 
сферах: ми довіряємо спеціалістам, щоб не 
платити надто дорого за власні помилки.

А що ж із духовною сферою, невже і тут 
будемо експериментувати? Невже шляхом 
спроб і помилок будемо шукати правильний 
шлях? Ми так не згодні! Якщо ви теж ні, то 
звернімося до знавців життя, до мудреців 
древності. І одразу поставимо їм найголовні-
ше питання: без чого нам не обійтися у житті?

Відповідь нам дадуть два славетні мис-
лителі, які були могутніми царями й зажили 

собі великої слави: один військовою звитя-
гою, інший мудрістю і багатством. Це Давид 
і Соломон — батько й син. Їхню історію 
можна прочитати в Біблії. Незважаючи на 
родинний зв’язок, вони жили в зовсім різних 
обставинах. Проте, аналізуючи кожен своє 
насичене життя, а також пильно вглядаючись 
у долі інших людей, вони зробили абсолютно 
однакові висновки.

Давид змалку зазнавав принижень від 
рідних, потім його смерті шукав тесть. Жит-
тя у вигнанні, військові походи. Що вже 
говорити про численних зовнішніх ворогів, 
якщо проти нього повставав власний син?! 
Палацові інтриги воєначальників і ворожнеча 
між домашніми. Йому були відомі припливи 
шаленої відваги перед лицем смерті і хвилини 
слабкості перед деякими обставинами. А ще 
за бойовими обладунками запеклого вояка 
ховалася витончена душа поета і співця. Тому 
в миті піднесення він вигукує:

Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе 
моя, бо від Нього надія моя!

Тільки Він моя скеля й спасіння моє, Він 
твердиня моя,— тому не захитаюсь!

У Бозі спасіння моє й моя слава, скеля 
сили моєї, моє пристановище в Бозі! (Псалом 
Давида 61: 6–9).

Якщо відкинути образність і сказати 
буденною мовою, то це звучить так: «Мені 
потрібний Бог!» А як інакше можна зрозуміти 
вислови: «Бог — моя надія, спасіння, сила, 
твердиня, слава, скеля»?

Зовсім за інших обставин жив Соломон. 
Усі вороги переможені, мир і спокій. Золота 
й срібла без ліку. Царі, які живуть 
поблизу, платять дань, ті, що 
далеко,— приходять послухати 
його мудрість. І тут Соломо-
ну захотілося спробувати, яке 
воно, життя, на смак. «Бюджет» 
дозволяє, фантазії вистачає, 
талановитих рабів — скільки 
завгодно. Яких тільки забав не 
вигадував, яких тільки страв не 
куштував, а справжньої, дов-
готривалої насолоди не отри-
мав. «Все суєта суєт»,— робить 
висновок мудрець. Тільки це 
вже не висновок поета, у якого 
говорять почуття, а мислителя, 
дослідника життя, який робить 
філософське узагальнення:

Підсумок усього почутого: Бога бійся, і 
чини Його заповіді, бо належить це кожній 
людині! (Еклезіяст (Соломон) 12:13).

Отже, древні кажуть: якщо в тебе біда, 
проблема за проблемою, не розуміють 
найрідніші, підступно всі зраджують — тобі 
потрібен Бог! Всміхається доля і на горизонті 
жодної хмаринки, успішно справляєшся зі 
своїми проблемами і не потребуєш чиєїсь 
допомоги — тобі потрібен Бог!

Ти можеш сам спробувати боротися зі 
своїми труднощами або оцінити всі розваги 
життя. А можеш скористатися чиїмось до-

рогоцінним досвідом й уникнути багатьох 
помилок. Тільки пам’ятай: у тебе лиш одне 
життя, тому тобі потрібен Бог.

Вадим Яцюк

Існує не тільки матеріальний світ

З давніх часів люди намагалися 
знайти відповідь на запитання: чи 
існує життя за межами Землі? Чи, 

може, ми, земляни, самотні в безмежному 
космічному просторі?

Розмірковував про це землероб, відрива-
ючи свій погляд від землі й спрямовуючи його 
у високе блакитне небо. Мабуть, думав і чу-
мак, вдивляючись уночі в сузір’я Чумацького 
шляху. Намагалися знайти відповідь філосо-

фи, поети, астрономи, 
математики. В епоху 
технічного прогресу 
космічні кораблі по-
летіли в небесну дале-
чінь шукати у всесвіті 
розумне життя.

Але в усі віки той, 
хто читав Біблію й ві-
рив Богу, знав: життя 
за межами нашої пла-
нети є! По-перше, там 
живе Творець всесвіту 
Бог: «Небо — престол 
Його і земля — підніжок 
ніг Його» (Матвія 5: 34). 
У молитві, яку дав нам 

Ісус Христос, говориться: «Отче наш, що 
живеш на небесах». У Діях апостолів чита-
ємо, що Ісус вознісся на небо. Там живуть 
старозавітні святі Єнох, Ілля, Авраам, Мойсей. 
У Євангеліях розповідається про те, що Хри-
стос, взявши з Собою трьох учнів, вийшов 
на гору помолитися. «І коли Він молився, то 
вигляд лиця Його змінився, а одежа стала 
білою, блискучою. І ось два мужі розмовляли 
з Ним: були то Мойсей та Ілля. Вони явились 

у славі і говорили про кінець Його, який Йому 
належить завершити в Єрусалимі» (Луки 
9:  29-31). Зверніть увагу, «вони явились» і 
«розмовляли». Ілля у свій час був піднесений 
на небо в тілі, а Мойсея поховали в долинах 
Моавітських. Це сталося за сотні років до 
зустрічі з Христом на горі Преображення. 
Отже, ці святі знаходяться на небі.

Апостол Павло в другому посланні до 
Коринтян написав: «Знаю чоловіка у Христі, 
який чотирнадцять літ тому, не знаю, чи то 
в тілі, чи то поза тілом, Бог знає, був підхо-
плений до третього неба… був підхоплений 
до раю і чув невимовні слова, яких не можна 
людині переказати» (2 Кор. 12: 2-4).

Ще Біблія розповідає про таких жителів 
неба як ангели. Хто з нас не чув про них? 
Святе писання говорить, що живуть вони на 
небі, а посилаються на землю тим людям, які 
мають успадкувати спасіння. Згадується про 
них більше як 300 разів у 34 із 66 канонічних 
книг. Цікаво, що ці свідчення розподілені 
порівну: у 17 книгах Старого Заповіту і в 17 
книгах Нового Заповіту.

Якщо ми віримо, що Біблія є Слово Боже, 
то віримо, що невидимий світ існує й поза 
межами планети Земля.

Деякі скептики говорять: «Чого я не 
торкався руками і не довела наука, в те не 
вірю». Але наука придатна для пізнання ма-
теріального світу, а для пізнання духовних 
істин потрібна віра.

Ломоносов у свій час сказав: «Не роз-
важно розмірковує математик, якщо він 
хоче Божу волю виміряти циркулем. Також і 
вчитель богослів’я, якщо думає, що по псал-
тирі навчитись можна астрономії або хімії».

Засновник ракетобудування Ціолков-
ський, будучи глибоко віруючою людиною, 
розумів, що космос не утворився сам по собі 
внаслідок якогось вибуху, й тому писав: «Те, 
що відбувається і розвивається… залежить 
від Першопричини, яка знаходиться поза 
природою… Значить, все залежить від 
Бога.» І продовжує: «Бог є причиною усіх 
явищ і законів».

Також видатний німецький мислитель і 
поет Гете сказав: «Віра — це міст між небом 
і землею».

Отож, скористайся тим мостом, який 
дав Батько наш небесний через Спасителя 
Ісуса Христа. Цей міст веде у вічність, де є 
нескінченне життя і щастя, що не минає. «А 
нагородою за віру є можливість побачити 
те, у що вірили» (Августін).

Станіслав Юров 

Без сонця — нікуди!
або 

Кому воно потрібне?

М и живемо у світі потреб, 
де кожен день щось необ-
хідно. І залежимо від таких 

важливих факторів як вода, їжа, здоров’я, 
спілкування. Можна нарахувати цілу низку 
вимог, які необхідно задовольняти самим 
собі або нашим близьким. Вирішивши одне, 
одразу зустрічаємось з іншим. І це без кінця.

Світ влаштований так, що існування чогось 
одного неможливе без іншого. Візьмімо, 
наприклад, сонце, без якого взагалі припи-
ниться життя на нашій планеті. Вся природа, 
всі живі істоти винятково потребують його 
тепла й світла.

А ось як говорить Священне Писання в 
книзі Псалмів: «Бо сонце та щит є Господь 
Бог! Господь дає милість та славу, добра не 
відмовляє усім, хто в невинності ходить» 
(Пс. 83:12). Якщо сонце є джерелом життя на 
нашій планеті, то тим більше Бог, Який ство-
рив його й кожен день велить сходити над 
землею. Чи є якась людина, яка б не вірила, 
що воно існує? Хіба що той, хто родився 

сліпим. Але й такий відчуває його тепло.
На жаль, у світі багато тих, хто не вірить 

у Бога, Який нас створив і може задоволь-
нити всі потреби безсмертної душі! Чому ж 
тоді людям Бог не потрібен? Може, через 
те, що не помічають Його у своєму житті, як 
сліпонароджені, що ніколи не бачать сонця?

Але Бога неможливо не побачити. Він 
усюди, скрізь помітні Його діла. Потрібно 
лише уважно пригледітись, розмірковуючи 
над собою, навколишнім світом, життям та 
Біблією. Той, хто почне серйозно думати, 
обов’язково зрозуміє свою велику потребу 
в Ньому.

Ще одна причина, чому не потрібний Бог, 
— бажання жити за своїми правилами, на 
власний розсуд. Згадався один випадок, коли 
мої знайомі придбали новий холодильник. 
Вони без жодних сумнівів увімкнули його в 
мережу, але той лише коротко напружено 
погудів та й замовк назавжди. Знайомі зди-
вувались — чому так? Та все зрозуміли потім, 
коли поглянули в інструкцію. Прилад був 

привезений з Японії й працював від мережі 
100 вольт. А їхні 220 виявились згубними для 
цього агрегата.

Так трапляється дуже часто, коли ми 
звертаємось до інструкції лише тоді, коли 
вже щось зламалось, замість того, щоб ви-
вчити її заздалегідь перед використанням. 
Подібне й у відношенні до Бога. Він стає 
необхідний, коли вже біда в житті. А до того 
був не потрібен. Який великий самообман!

Ще першим людям диявол сказав: «... ста-
нете ви, немов боги...» (Бут.3:5). Це бажання 
й по цей день живе в кожному з нас: «Навіщо 
мені Бог, коли я сам можу задовольнити 

свої потреби, я сам все знаю, мені ніхто 
не потрібен». Але Апостол Яків каже так: 
«Бог противиться гордим, а смиренним дає 
благодать. …Наблизьтесь до Бога, то й Бог 
наблизиться до вас!» (Як. 4:7-10).

Літні люди розповідають, що навіть найза-
тятіші офіцери-атеїсти, коли потрапляли під 
час війни в страшне вороже бомбардування, 
волали в окопах: «Господи, спаси!» А коли все 
затихало, про Нього переставали згадувати. 
Так буває і в нас. Але чому ж Бог потрібен 
тільки в скрутних обставинах? Невже треба 
дочекатись біди?

Андрій Григоров
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Навіщо Бог успішним людям?
«Не відає спокою серце наше, допоки не заспокоїться в Тобі.» Августин

Я кось дружина розповіла один 
епізод зі шкільного життя. Вчи-
телька математики, дізнавшись, 

що дівчина відвідує зібрання баптистів, 
сказала приблизно таке: «Я розумію, що Бог 
потрібен невдахам або людям, які пережили 
особисті трагедії. Але навіщо це тобі, одній 
із кращих учениць нашої школи, чиє життя 
тільки починається? І то досить непогано.»

Неозброєним оком видно, що ця освічена 
людина мислить поширеним стереотипом 
«успішним людям Бог не потрібен».

Не думаю, що такий висновок був плодом 
глибоких роздумів над життям. Скоріш за все, 
це спроба знову видати бажане за дійсне. 
Яке ж воно, це «бажане»? Воно старе, як світ: 
успішним людям без Бога можна обійтись.

Чому ж Бог, даруйте, так муляє нам очі, 
що таке судження стало розповсюдженим? 
На це є дві причини. По-перше, ми самі (чого 
тут червоніти?) не проти бути богами. По-
годьтесь, приємно усвідомлювати, що все в 
твоїх руках: ти законодавець і суддя. Другою 
причиною є маніакальне бажання жити без 
обмежень і робити те, що заманеться. Ясно, 
що Бог стає на заваді цьому, тому й потрібно 
в будь-який спосіб виставити Його за двері. 
Адже «якщо Бога нема — все дозволено», 
— так писав класик російської літератури 
Ф. М. Достоєвський.

Але ось що цікаво: як би людей не пере-
конували в тому, що Бог не потрібен, які б 
аргументи задля цього не наводили, мільйони 
їх до цього часу не уявляють свого життя 
без Нього і вважають найбільшим щастям 
називати своїм Отцем!

Поговоримо про успішних людей. Хоча 
й існує думка про те, що Бог не потрібен, 
насправді це зовсім не так. Я спробую по-
яснити, чому їм, як і всім іншим, потрібно 
шукати й знайти Його.

Почнемо зі спростування твердження: 
бідні, неграмотні, нещасні вірять у Бога, 
самодостатні та успішні — ні. Біографії та 
життєписи багатьох віруючих людей ніяк не 
нагадують долі невдах. Навпаки, вони вияви-
лися сильними, видатними особистостями 

світового рівня, чий внесок у загальнолюд-
ську скарбницю давно оцінений і визнаний. 
Те, що були такими відомими, ніяк не впли-
нуло на їхні стосунки з Богом. Все життя 
вони залишались щиро віруючими людьми.

Ось деякі з них: Григорій Сковорода — 
поет, філософ, педагог. Думаю, багатьом із нас 
знайоме це ім’я. Раймонд Дамадьян — лікар, 
винахідник МРТ (магнітно-резонансна томо-
графія), що своїм винаходом значно полегшив 
раннє діагностування хвороб людини. А ось 
частина вірша, написаного Рональдом Россом, 
який виявив збудника малярії й отримав у 
1902 році за це Нобелівську премію:

«В день, коли милостивий Бог вклав у мої 
руки це чудове відкриття. Всевишньому вся 
слава! Слухняним бувши Його волі, шукав я 
об’явлення цієї таємниці. В сльозах, доклавши 
всі зусилля, знайшов насіння смерті, що безліч 
люду загубила. Тепер я знаю: мільйони будуть 
спасенні. Смерть, де твоє жало? Пекло, де 
твоя перемога?» (вільний переклад). Рональд 
був не тільки лікарем, а й письменником.

До цього потрібно лише додати, що серед 
християн успішних людей більше, ніж можна 
уявити. Є реальна можливість переконатись 
у цьому, завітавши до найближчого Дому мо-
литви. Як кажуть, краще один раз побачити, 
ніж сто разів почути.

Потрібно зазначити, що віруючі люди 
завжди пов’язують свою успішність із добро-

тою й милістю Бога й тому 
мають хороший імунітет 
щодо самодостатності й 
самовпевненості. Люди, 
які вважають, що вони самі 
себе зробили, потрапля-
ють у лещата гордості й 
тому часто неадекватно 
оцінюють межі своїх мож-
ливостей. Саме для таких 
упевнених у собі людей 
хочу нагадати слова з Бі-
блії, записані в посланні 
Якова 6:13 «Тепер послу-
хайте ви, що кажете: сьо-
годні чи завтра ми підемо 

в таке-то місто, і проведемо там один рік 
і будемо торгувати і заробляти, ви, що не 
знаєте, що буде завтра».

Думка зрозуміла — завтра нам не нале-
жить. В житті немає нічого сталого. Буває, 
здоровий раптово стає кандидатом на пере-
селення в потойбічний світ, багатий шукає 
можливостей позичити, а вельмишановний 
перетворюється в нікого.

В історії були приклади таких миттєвих 
змін. День 29-го жовтня 1929-го року грома-
дяни квітучої Америки знають як «чорний 
четвер». Саме він став початком Великої 
Депресії, яка продовжувалася майже 10 
років. Трапилось те, що не снилось багатьом 
у найстрашніших снах. Мільйони успішних, 
впевнених у собі американців стали безро-
бітними, багато хто — безхатченками. Від 
розпачу й безнадії рятувались самогубством.

Період Великої Депресії є своєрідною 
пам’яткою усім, хто дуже впевнений у зав-
трашньому дні. Успіх — річ нестабільна, тому 
всім без винятку потрібен Бог, якого цар 
Давид називає Скелею, Твердинею міцною.

У мене є дві новини: хороша й погана. 
З якої почати? Напевне, хорошу залишу на 
останок. Поганою є наступна: успішні люди 
вмирають… І стається це часом несподівано, 
коли все життя ще попереду. Згадалась істо-
рія зі Святого Письма, записана в Євангелії 
від Луки 12:16-20 «...В одного багача щедро 

нива вродила була. І міркував він про себе й 
казав: Що робити, що не маю куди зібрати 
плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, пороз-
валюю клуні свої, і просторніші поставлю, 
і позбираю туди пашню свою всю та свій 
достаток. І скажу я душі своїй: Душе, маєш 
багато добра, на багато років складеного. 
Спочивай, їж та пий, і веселися! Бог же до нього 
прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу твою 
зажадають від тебе, і кому позостанеться 
те, що ти був наготовив?»

Очевидно, багато успішних людей не 
планують вмирати. Але день смерті не ми 
обираємо! Він знаходиться в руках Всеви-
шнього. Навіть надзвичайно успішного Бог 
приведе на суд. Пам’ятай про це!

Проте є хороша новина, й дуже обнадій-
лива: Бог не бажає бути тобі суддею. Саме 
тому Син Божий Ісус Христос помер на хресті, 
давши можливість по вірі в Нього отримати 
прощення гріхів (Послання до колосян 1: 14).

Чи потрібен Бог успішним людям? Якою 
буде відповідь — вирішувати вам. Думаю, 
варто дослухатися до слів, записаних у Книзі 
книг Біблії: «Заприязнись із Ним та май спокій, 
цим прийде на тебе добро» (Книга Йова).

Андрій Маліновський

Куди приведе мій світогляд?
«Щ о таке світогляд? 

Чому він обов’язково 
повинен кудись ве-

сти? І хто сказав, що він у мене є?» — скаже 
більшість людей. У зв’язку з цим згадується 
пан Журден із п’єси Мольєра «Міщанин-шлях-
тич», який зненацька виявив, що протягом 
сорока років говорив прозою, навіть не 
підозрюючи цього.

Отже, світогляд є у всіх. Ніхто не живе 
на світі «просто так» (хоча й у більшості він 
розвивається хаотично). У нас є певні знання 

про світ та місце людини в ньому; розуміння, 
що добре, а що погане; життєва позиція та 
ідеали… Все це в сукупності й складає світо-
гляд. Розрізняють багато його видів. Проте 
не будемо розглядати їх детально, а краще 
поміркуймо в цілому.

Важливим є те, що люди діють у рамках 
свого світогляду з більшою послідовністю, 
ніж самі це усвідомлюють. Наприклад, хтось 
розуміє, що є Бог і веде себе зовсім не так, 
як гедоніст (той, хто вважає задоволення 
найбільшим благом у житті, а все інше не 
важливим). Таким чином наше світобачення 
відкривається у поведінці, прийнятих рішен-
нях, стосунках із людьми… незалежно від 
того, усвідомлюємо це чи ні.

Останнім часом стає все більш популяр-
ною орієнтація на особистість та її потреби, 
розкриття індивідуальності, яка повинна 
творити себе та навколишній світ. Велика 
увага надається вихованню творчої актив-
ності. Замість антропоцентричного типу 
свідомості (людина — вінець природи, 
отже, може користуватися всім, як схоче) 
формується екоцентричний тип (людина — 
не цар природи, а її частина, отже, потрібно 
дбайливо ставитися до неї). У зв’язку з цим 
створюються благодійні фонди та програми 
захисту навколишнього середовища.

Проте, на жаль, незважаючи на це, сучасне 
суспільство зазнає кризи в духовній сфері. 
По-перше, за статистикою ВООЗ, протягом 
року 800 000 чоловік накладають на себе 
руки. Це друга за чисельністю причина смерті 
серед молоді від 15 до 29 років. Чи це не крах 

світогляду? Чому так багато впевнених у собі 
людей відчуває смертельну порожнечу?

По-друге, моральні орієнтири втратили 
свою цінність. На перше місце виходить от-
римання задоволень. Людство переходить 
на споживацький характер. Але, задоволь-
нивши матеріальні потреби, не знає, що 
робити далі. Життя нагадує потяг, в якому 
головне — влаштуватися зручніше, а куди 
й навіщо їхати, незрозуміло.

Цікаво, що не низький рівень життя 
впливає на кількість самогубств. Одна з 
найбагатших та розвинених країн Європи — 
Швеція, протягом довгого часу була лідером 
за кількістю суїцидів. Подібна ситуація й у 
США. Що їм не вистачає для щастя?

Хтось сказав, що, мабуть, скільки людей, 
стільки й світоглядів. У цьому є певна істина. 
Вони можуть різнитися чи бути схожими. 
Але не можуть бути всі правильними. Навіть 
якщо нам цього дуже хочеться. Більшість 
все одно є помилковими. Саме тому серед 
людей так багато неправильних орієнтирів, 
розпачу та самогубств при комфортних 
умовах проживання. Саме тому потяг життя 
багатьох привів не туди, куди хотіли. І вони 
глибоко розчарувалися.

Можливо, ви «сучасна людина», у світоба-
ченні якої немає місця для «стародавнього» 
Бога. Проте… Важливим буде не наш сві-
тогляд, а Божа оцінка його на останньому 
підсумковому суді, де вирішуватиметься 
доля вічності кожного землянина.

Альона Гордієнко

Краще сьогодні 
аніж завтра!

К оли звертаєшся до моло-
дих людей з питанням: 
«Ви хотіли би мати життя 

вічне?», то, як правило, відповідають, що 
ще рано про це замислюватися. А коли 
питаєш у стареньких, то віджартовуються, 
що вже пізно про це думати, бо багато 
нагрішили. Тоді виникає наступне, логічне 
питання: «А коли»?

Я ще досить молодий, але довелося 
вже спостерігати смерть більше тридцяти 
знайомих, які гинули саме у розквіті сил, 
хоча цього зовсім не планували. Їм довело-
ся несподівано стати на суд перед Богом.

Аналізуючи ці події, яскраво побачив 
схожість між ними: абсолютно всі загину-
ли через свою глупоту. Хто в бійці, кого 
застрелили через ревнощі, дехто від пе-
редозування, інші внаслідок самогубства, 
а деякі просто збожеволіли. Це мене дуже 
бентежило.

Останній випадок передчасної смерті 
трапився зі знайомим, якого знав із дитин-
ства та з яким жили в одному багатоквар-
тирному будинку. Юра помер, як мені 
повідомили, від «металу» (так називають 
синтетичний наркотик методон) — не 
витримало серце. В нього була дружина, 
діти, робота… Не думаю, що Юра розра-
ховував у 33 піти з життя. А що далі?

І тоді постає питання: «Чи потрібен Бог 
у молодому віці?». Дивлячись на ці трагедії, 
приходжу до висновку: вкрай потрібен!

Жодного дня я не пожалкував, що 
знайшов Господа, коли мені було 20 років 
(хоча знав про Нього з дитинства). Шкодую 
лише про одне: що не зробив цього раніше.

Залишається відповісти на питання: 
«Коли найкращий час, щоб навернутися 
до Бога — у молодому віці чи у старо-
сті?». Відповідь проста: найкращий час 
— сьогодні! Бо «вчора» в нас уже немає, 
«завтра» ще немає, тому лишається тільки 
«сьогодні»!

Олександр Овчар



4 ДВА БЕРЕГИ СВІДЧЕННЯ

Життя без Бога — це свобода?
Н а це питання мене наштовх-

нули роздуми про тих, хто 
колись був віруючим, а потім 

примара світської «волі» все-таки заманила. 
Мій друг Павлик про життя без Бога чесно 
зізнався:

— Було важко.
Питаю далі:
— А в чому це проявилося?
— Розумінням того, що ця «воля» вия-

вилася пасткою. Я ж навіть хрещення встиг 
прийняти, а потім... — тяжко зітхнувши, замовк.

— Що потім?
— Вирвався у «незалежне» життя. Як зга-

даю, аж моторошно! Вечірки, дискотеки, друзі, 
розваги... Соромно згадувати минуле. Спочатку 

було весело, але далі запанувала духовна 
темрява. Без Господа почався занепад. Всяке 
було. Навіть хотіли застрелити бандити. А після 
похмілля або коли ставало сутужно, згадував 
Бога. І йшов до церкви, хоч і соромно було.

Коли одружився, то наче взявся за розум, 
хатину побудував. Однак призвичаїтись до 
подружнього життя не міг. Воно було зовсім 
не схоже на те, що я бачив у моїх батьків! В 
їх домі панували спокій і любов. А в мене був 
повний безлад! Одного разу мало не вбив 
дружину сп’яну. Надивився жахів і бойовиків 
по телебаченню й стало ввижатись, що вона 
відьма, а голос всередині нашіптував: «Вона 
сто відсотків чародійка, от відрубай голову й 
побачиш — знову приросте!» Дякую Богові, 

що вчасно схаменувся.
— Жебракувати не доводилося?
— Ні, ми ж змалку звикли до роботи, нас 

семеро було в сім’ї. Тому копійчина водилась, 
бо знав, як заробити. Життя загалом було не 
бідним. І заробітки мав непогані, єдине, що 
дивувало: де ті гроші дівалися?! На двох ледве 
вистачало. А як син народився, то й взагалі 
хапався за голову: де їх брати?

— То як: життя без Бога — воля?
— Яка там воля? Якби батьки не молились 

(а мама не плакала), то вже б давно чи помер, 
чи у в’язниці був би.

Коли мій брат загинув, я задумався над 
своїм життям: до чого воно дійде без Господа? 
Почав частіше ходити на богослужіння. І ось, 

коли на одному з них пролунав заклик до 
покаяння, я зрозумів: для мене — це останній. 
Вийшов уперед, впав на коліна й попросив у 
Господа прощення. А коли відкрив очі, побачив 
біля себе дружину, яка теж молилася Богу.

— Що відчув, коли покаявся?
— Спокій! Було враження, нібито блукав, 

блукав, а потім нарешті повернувся додому.
— А як зараз? — питаю. — Грошей вистачає?
— Зайвих нема, але не бідуємо.
...На другому поверсі чути тупіт дитячих 

ніг: чи то в хованки грають, чи в іншу гру. Їх 
сьогодні вже підростає десятеро. І всі змалку 
навчені трудитися, допомагати батькам. У 
дворі стоїть техніка, яка дає змогу заробити 
копійчину і влітку, і взимку.

А в сім’ї панують любов і злагода. Може, й не 
рай, але дуже схоже до цього, бо тепер з Богом!

Ярослав Лобань

Ч ерез хворобу 
ніг мене у 8 ро-
ків відвезли до 

школи-інтернату для дітей з 
інвалідністю, що у місті Дунаївці 
Хмельницької області. Навчалася добре. Але була велика 
туга за рідним селом Козельне на Сумщині, де проживала 
моя родина: мама, яка теж хворувала ногами, і два фізично 
здорових братики — Мишко та Сашко. Часто згадуючи їх, 

плакала. Бо розуміла, що 
забрати мене додому, 
хоча б на літні канікули, 
вони не в змозі. Тільки 
молитва «Отче наш», якої 
навчила мама, линула до 
Бога, про Якого на той 
час мало що знала. Але 
Господь бачив моє дитяче 
серце, знав мої бажання 
та чув мої молитви.

Коли була у третьому 
класі, несподівано при-
йшла думка написати ли-
ста до голови колгоспу 
нашого села, щоб допоміг 
приїхати додому на літні 

канікули. І сталося диво — він посприяв не тільки фінансово, 
але й дав людину, яка супроводжувала мене. Нарешті, після 
трьох років розлуки з рідними, я провела літо вдома. Згодом 
навчилася ходити з милицями й пізніше вже самостійно 
приїжджала.

Після школи успішно закінчила Харківський обліково-еко-
номічний технікум, але, маючи погане здоров’я, працевлаш-
туватися не змогла. Тому вступила до Московського заочного 
університету на факультет малювання й живопису. Провчилася 
лише рік, бо вирішила здобути спеціальність «більш жіночу». 
Закінчила Луганське швейне училище. Одержала гуртожиток, 
працювала на дому, шила легкий одяг.

Йшов час, але свого точного діагнозу так і не знала, аж 
поки в 1986 році потрапила до Московського науково-екс-
периментального інституту протезування. Проходила курс 
лікування, й тоді встановили справжній діагноз — параплегія 
Штрюмпеля*. Поки знаходилась на лікуванні, Господь вирі-

шив ще одне дуже важливе питання: повернувшись додому, 
отримала нову квартиру! «Твердинею став Ти нужденному, 
твердинею став для убогого в час його утиску, охороною від 
хуртовини, тінню від спеки» (Ісаї, 25:4).

На той час я не знала Слова Божого й багато чого не ро-
зуміла. Хотілося жити не гірше за інших, жити для когось, не 
бути самотньою. Мріяла про дітей, але розуміла, що в мене 
спадкове захворювання, яке зумовлювало великий ризик. 
Усиновити чи вдочерити не зможу: інвалідам не дозволяли.

І ось у 1989 році зустріла людину, з якою поєднала долю. 
Навесні 1991 року в нас народився син Богдан. У Київському 
інституті, де народжувала, професор-невропатолог дала 
висновок, що дитина фізично здорова. Щастю не було меж! 
Я повернулася додому радісна й щаслива. Уявляла свого 
синочка, як він бігає, стрибає, катається на велосипеді…

Але спостерігаючи за його розвитком, з жахом помітила 
прояви своєї хвороби. Чорна хмара закрила світло. Я нікого й 
нічого не бачила, окрім горя, яке нависло наді мною. Сльози 
відчаю томили душу, а лихі думки оперізували розум. Сталося 
те, чого постійно боялася! «Бо страх, що його я жахався, до 
мене прибув, і чого я боявся — прийшло те мені… Не знав я 
спокою й не був втихомирений, і я не відпочив, та нещастя 
прийшло!» (Йова, 3:25-26).

Думки про те, що з моєї дитини будуть знущатися та глу-
зувати, як це було в моєму дитинстві, коли обзивали калікою 
та кидали камінням, не покидали. І одного разу вирішила з 
усім покінчити.

Взявши сина в дорожній інвалідний візок, вирушила до 
ставка. На думці було тільки одне — втопитися разом із ним. 
Залишилося лише трішки проїхати. Але в ту мить несподівано 
зустрілася жінка років сорока, вона із захопленням промовила: 
«Яка в тебе гарна дитина! Віддай її мені! Ми з чоловіком живе-
мо 20 років, а дітей у нас немає…» Дивлячись на неї очима, 
повними сліз, відповіла: «Яка мати віддасть свою дитину?!» 
Жінка пішла, а я повернулася додому. Сльози заслали очі, а 
душа боліла нестерпно.

Не знаю, чим би це все скінчилося, якби не трапилась ще 
одна біда, а разом із нею зустріч, яка змінила настрої сумного 

життя. Сталося це так: у 1995 
році з великими опіками ніг я 
потрапила до реанімації. Мед-
сестри та санітари співчутливо 
запитували: «Дуже болить?» Але, 

продовжуючи переживати за сина, я відповідала: «Ці рани, 
порівняно з болем у серці, нічого не варті!»

Після реанімації перевели у палату хірургічного відділен-
ня. Якось до лікарні прийшли віруючі, які розповідали про 
любов Божу. Але сприйняти це не могла, бо перешкоджало 
моє горе. «Де ваш Бог, про якого розповідаєте, чому Він 
послав мені стільки нещастя? Невже я заслужила все це?» 
— запитувала в розпачі.

Наступного разу вони принесли Біблію й книги Джоні Ерік-
сон, з якою в молодості стався трагічний випадок: пірнувши 
на мілину, зламала хребта. Розповідь про життя в інвалідному 
кріслі, боротьбу зі своїми негараздами й перемогу над собою 
дала мені «ковток свіжого повітря».

Тоді почала читати Біблію. В ній зустрілася зі своїм Спаси-
телем — Ісусом Христом. Я усвідомила, відчула серцем, що 
тільки Він один зрозуміє й не осудить мене! Ця Книга повер-
нула до життя, відкрила істину. Господь допоміг нам із сином 
жити для Нього. Я покаялася у своїх гріхах, а 7 серпня 1999 
року прийняла водне хрещення, давши обіцянку служити 
Йому доброю совістю.

Життя складне, буває по-різному. Але в непростих си-
туаціях тепер нас підтримує Господь. Пригадую, як Богдан 
писав у районну газету «Юне Посулля»: «Я і моя мама віримо 
у Творця Всесвіту — Всемогутнього Господа Бога, Який через 
Біблію говорить до нас, показуючи шлях до дійсного щастя й 
вічного життя. Бог послав на землю Єдинородного Сина. Він 
віддав Себе в жертву замість нас. Страждав на хресті. Взяв 
нашу вину на Себе, щоб ми могли стати щасливими. І тепер 
за все славимо Господа Бога. За силу, розум і терпіння. Слава 
Йому на віки вічні! Амінь!».

Наталя Михайленко, 
смт Недригайлів, Сумська обл.

Параплегія Штрюмпеля* — хронічне, прогресуюче 
спадково-дегенеративне захворювання нервової системи, що 
характеризується двостороннім ураженням пірамідних шля-
хів у бічних і передніх канатиках спинного мозку. Основний 
симптом захворювання — параліч нижніх кінцівок.

Жахи… і шлях до Бога
Б ог мені потрібний! Я дійшла 

такого висновку, коли досяг-
нула двадцяти восьми років. І 

розумію, що всі люди до цього дійдуть, тільки 
для декого буде надто пізно. В Біблії написано: 
«Шукайте Господа, доки можна знайти Його, 
кличте Його, як Він близько!» (Ісаї 55: 6).

Але перш ніж це зрозуміти, в житті все 
вирішувала сама. І така «незалежність» при-
звела б до душевного краху, якби не Бог. Бо, 
крім всього іншого, дуже полюбляла дивитися 
фільми жахів. Не можу пояснити чому, але 
бажання «полоскотати» нерви на ніч було 
постійною потребою. Можливо, це пов’язано 
з викидом у кров великої порції адреналіну.

Одного разу дивилася фільм, в якому «не-
чиста сила», виходячи з іншого виміру, мучила 
людей. Сюжет був захоплюючим, і в мене 
виникло питання: «Як таке можна придумати 
людині?» І про це почала часто задумуватись.

Раз на рік я їздила в гості до матері, яка 
жила далеко. Вона раніше повірила в Бога, і 
приблизно років п’ять я не розуміла її. Мама не 

дивилася телевізор і розповідала про Христа. 
Одного разу переконала мене почитати Біблію, 
на що я погодилася з умовою, що там буде 
щось «страшенно цікаве». І вона вказала на 
книгу Об’явлення Івана Богослова. Читаючи її, 
в мене справді (а не образно) волосся ставало 
дибки — повірила написаному.

Звичайно, багато що було незрозумілим, 
але ясно «розгледіла» жахливу картину Апо-
каліпсису. Досі пам’ятаю, як вразило перше 

знайомство з Книгою Божою!
Невдовзі я залишила маму, але пережите 

під час читання Біблії не могла забути. А в 
дорозі розпочалися дивні пригоди. Ще на 
порозі дому раптом зломився каблук, добре, 
що нещодавно купила іншу пару взуття, яка 
стала в нагоді. До поїзда необхідно було 
добиратись електричкою. Надворі вже було 
темно. У вагоні вибрала місце, але несподівано 
в вікно, біля якого сиділа, полетів камінь. Мене 
накрило градом скла, на обличчі виступила 
кров. Добре, що в голову не влучив. У мене 
був легкий шок, бо продовжувала сидіти біля 
розбитого вікна, поки не перевели пасажири 
в інший вагон. І наостанок, коли все ж діста-
лась до вокзалу, виявилося, що запізнилась 
на поїзд на цілу добу. А перед цим відкриттям 
згодувала бездомному собаці свої котлети. 
Шкода було бідолаху.

Врешті-решт додому якось потрапила. 
По приїзді зустрілась із подругами, яким до-
кладно розповіла про всі пригоди. Не забула 
повідомити й про враження від прочитаного 
в Біблії. Але їх це ніскільки не вразило, одна 
навіть сказала, що все це нісенітниці. Я не 
погодилась, але цю тему більше не підніма-

ла. А незабаром і сама все забула. Життя без 
Бога набирало обертів, і про Біблію більше 
не згадувала.

У цьому вирі промайнуло кілька років. 
Обставини склалися так, що змушена була 
переїхати до мами, де знову розпочала чи-
тати Біблію. Поступово ясно усвідомила, що 
після смерті життя продовжується. Але яке 
воно буде в мене? І тут згадала питання, що 
довгий час мучило після перегляду фільму: 
«Як люди придумують такі сюжети?» Однак 
тепер я знала більше, ніж раніше, і зрозуміла, 
що подібного роду сюжети диктує сама «не-
чиста сила», яка і є їхнім прихованим автором. 
Я усвідомила, що потойбічний світ реально 
існує і він може стати моїм вічним жахом. Але 
одна справа спостерігати жахи збоку, а інша — 
бути безпосереднім їхнім учасником. З Біблії 
я дізналась про свого Спасителя і зрозуміла, 
Хто може мені допомогти.

Через два роки після переїзду щиро на-
вернулась до Нього і тепер не боюся за своє 
майбутнє, бо буду там, де «Бог кожну сльозу з 
очей... зітре, і не буде вже смерті» (Об’явлення 
Івана Богослова 21: 4).

Марія Білоусова

Не знаю, чим би все це скінчилося!
«Він зламаносердих лікує і їхні рани болючі обв’язує.» Псалтир, 147:3
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С идячи на лавці у дворі нашої багатоповерхівки, 
поринула у свої думки. Раптом помітила незна-
йомого чоловіка, який прямував у мій бік. На 

вигляд йому було десь років сорок. Високий, кремезний, 
але з якимось відбитком недолі на обличчі. Він підійшов і 
одразу почав невимушену розмову. Однак, дізнавшись, що 
я християнка, негайно змінив тон — і розмова перейшла 
у зовсім інше русло.

Незнайомець із гіркотою почав розповідати про нар-
козалежного брата, який покінчив життя самогубством, 
про вагітну дружину, що загинула під колесами п’яного 
водія. А закінчуючи, просто кипів від люті, ставлячи 

питання: «Для чого мені твій Бог, якщо 
Він наповнив моє життя таким болем? 
Чому Він не втрутився й не вберіг моїх 
близьких від смерті?»

Кілька секунд я сиділа мовчки, не знаючи, що відпові-
сти, та, поміркувавши, промовила: «Я не знаю, чому Бог 
допустив це, але абсолютно впевнена: Він не втрутився 
тому, що ви самі не впускали Його. Ви б хотіли дозволи-
ти Йому керувати життям?» Відповідь була короткою і 
чіткою: «Ні!» «То чому очікуєте, — продовжила я, — що 
Бог повинен діяти, якщо ви не дозволяєте?»

Мій співбесідник мовчав. За виразом обличчя зрозу-
міла, що він вдумливо намагається дати відповідь на це 
запитання. А тим часом я продовжила: «Для чого, запиту-
єте, вам Бог? Хоча б для того, щоб полегшити нестерпний 
біль і дати радість. Потрібно лише довіритись Йому та 

покаятись у своїх гріхах. Свого часу я це пережила та 
впевнена, що Він може допомогти і вам!»

Наша розмова тривала ще кілька хвилин. Але потім 
співрозмовник сказав, що не готовий міняти життя та до-
віритись Господу. Навіть не попрощавшись, розвернувся 
та зник так само несподівано, як і з’явився.

Я не знаю його імені та подальшої долі, але час від часу 
згадую та молюсь за нього. Адже таких чимало!

Як багато сьогодні тих, хто боїться навернутись до 
Господа та дозволити Йому змінити життя! Але любля-
чий Бог сказав: «Прийдіть до Мене, усі струджені та 
обтяжені, і Я вас заспокою! Візьміть на себе ярмо Моє 
і навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, 
і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо Моє любе, 
а тягар Мій легкий!» (Євангеліє від Матвія, 11: 28-30.)

Наталя Майбук

Скільки коштує теля?
Сергій Федорович Городецький народився у грудні 1938 року на 
Хмельниччині. В сім’ї був третьою дитиною. Батька, сільського 
фельдшера, хлопчик ніколи не бачив, бо за кілька місяців до народ-
ження сина той був репресований і додому не повернувся. А мати 
померла від важкої хвороби, коли Сергієві виповнилося лише сім 
років. Ось яку зворушливу історію зі свого далекого дитинства він 
розповів.

З алишилося нас троє сиріт у старій 
батьківській хаті, яка потребувала 
негайного ремонту. Спочатку нас 

хотіли віддати до інтернату, але потім чомусь 
приставили одного чоловіка наглядати за 
нами, який, до речі, ніколи в домі не з'яв-
лявся і не цікавився, як ми живемо. Коли 
брату виповнилося шістнадцять років, його 
відправили на навчання у Керч, звідки він 
уже не повернувся. І залишилися ми вдвох із 
сестрою, яка працювала на колгоспних полях.

Зими в ті часи були морозні та сніжні, й 
глиняну хату по самі вікна засипало снігом. А 
навесні, коли він танув, стіни руйнувалися й 
вода текла прямо в дім. Настав момент, коли 
ми зрозуміли: наступну зиму перезимувати 
буде вже неможливо. Що робити, де далі 
жити? Порадилися й вирішили просити ді-
дуся Андрія, що жив через декілька дворів, 
допомогти з ветхої хати побудувати новий 
маленький будинок.

Той прийшов, подивився, дав вказівки, 
як розібрати, й пообіцяв після закінчення 
своєї роботи допомогти. Мені тоді було три-
надцять. Я покликав на допомогу сусідських 

хлопчиків, і хату розібрали швидко. Матеріал 
склали так, як і наказав майстер.

З частини будівельних матеріалів я зро-
бив тимчасовий курінь. Сіном застелив. Там 
з сестрою якийсь час і жили, ховаючись від 
дощів і нічної прохолоди. Майна ніякого не 
було, хазяйства теж (бо купити нізащо було 
навіть курку). Все, що мали,— це чотири 
відра картоплі.

Одного дня, прокинувшись, вийшов на 
двір і бачу — прямо біля куреня чиєсь гарне 
телятко стоїть! Я підійшов до нього, погладив, 
за вушком почухав — не боїться, не тікає. 
Стоїмо й дивимося один на одного! Потім 
знайшов якийсь мотузок, щоб прив’язати 
його, поки знайдеться хазяїн. Але телятко 
ніхто не шукав. Чиє ж воно?

Повів його по селу, питав сусідів, знайомих 
і незнайомих — може, від якоїсь корови від-
билося? Ніхто не знає. І в сусіднє село водив, 
навіть до голови колгоспу звертався, але без-
результатно. Так і залишилося телятко у нас.

За декілька днів під керівництвом дідуся 
Андрія звели каркас маленької хати. Старі 
балки підігнали за розміром, поставили, 

зв’язали, дах соломою накрили. І дід пішов на 
інший «об’єкт». Але ще треба було обліпити 
глиною стіни. Для цього її накопали в кар’єрі, 
а вдосвіта, ще до роботи, колгоспними ко-
нями привозили. Потім солому добавили і 
кіньми ту глину замісили. Допомагали нам 
і сусіди, і люди з села.

По закінченню роботи спитав у старого 
Андрія, що ми йому винні. Той махнув рукою 
й відповів:

— Занесеш 400 
рублів!

На початку 50-тих 
років це були чималі 
гроші. Заробити я їх 
ніде не міг, а сестрі, 
по осені, за роботу 
обіцяли заплатити цу-
кровими буряками. Та 
ще було невідомо, чи 
вистачить тих буря-
ків, щоб продати на 
таку суму.

Тягар боргу «ви-
сів» на мені, і я до-
бре розумів, що його 
потрібно віддати, 
хоча дід Андрій не 
підганяв. Пройшло 
літо, телятко підросло, 
а хазяїн так і не з’явився. І тоді я зрозумів: 
це Бог потурбувався про нас, сиріт, і послав 
його у відповідь на наші благальні молитви!

Коли це усвідомив, то повів на базар. 
Але в цінах не розбирався, тому всім, хто 
запитував, відповідав так: «Скільки дасте, 

стільки й буде». Чимало людей цікавились 
і здивовано відходили, однак незабаром 
підійшов якійсь чоловік і запропонував 400 
рублів! Так ми змогли віддати борг.

Закінчуючи свою розповідь, Сергій Фе-
дорович заплакав і додав: «Я ніколи не 
забуду, як Бог почув наші прості молитви й 
допоміг нам, сиротам! Сім’ям репресованих 
жилося дуже нелегко. Ми були найбідніші в 
селі. Однак у нас був Небесний Батько, Який 

турбувався про Своїх дітей».
А ще мене здивувало те, що Сергій Фе-

дорович зовсім не ображався на неспів-
чутливого майстра, а ласкаво називав його 
«дєдушка Андрій».

Аня Бондаренко

Сергій Федорович Городецький, м. Хмельницький

«Як Бог міг допустити таке?»
Дочка Біллі Грема (всесвітньо відомого американського євангеліста 20-го століття) Анна Грем-
Лотц давала інтерв’ю, і на питання Джейн Клейсон: «Як Бог міг допустити таке?» стосовно подій 
11 вересня 2001 року дала проникливу, мудру відповідь.

«Я вірю, що Бог так само, як і ми, 
глибоко засмучений тим, що 
сталося. Але ж ми роками 

виганяли Його з наших шкіл, з нашого 
уряду, з нашого життя. І думаю, що Бог, 
будучи джентльменом, просто відступив. 
Чи можемо ми очікувати від Нього благо-
словення і захисту, якщо вимагаємо, щоб 
Він пішов геть?

Давайте згадаємо. По-моєму, все поча-
лося, коли Медлін Мюррей О’Хара (вона 
була вбита, а тіло знайдене нещодавно) 

заявила, що школа не місце для молитви, і 
ми сказали: «Добре».

Потім хтось сказав, що краще б у школі 
не читати Біблію, в якій сказано: «Не вбивай», 
«Не кради» і «Люби ближнього твого, як 
самого себе». І ми сказали: «Добре».

Далі доктор Бенджамін Спок висловив-
ся, що нам не слід застосовувати тілесні 
покарання до дітей, коли вони погано 

поводяться, тому 
що цим зашкодимо 
їх особистостям — 
можемо зіпсувати 
почуття власної гід-
ності (син доктора 
Спока покінчив жит-
тя самогубством). 
І ми сказали: «Він 
— фахівець і знає, 
про що говорить». 
І тут погодилися: 
«Гаразд».

Потім хтось ска-
зав, що вчителям і ди-
ректорам не можна 
карати наших дітей. 

І адміністрації шкіл суворо заборонили 
викладачам навіть торкатися учнів, що 
провинилися, тому що їм не потрібна погана 

реклама і тим більше не хочеться відповідати 
за це перед судом. І ми сказали: «Добре».

Якийсь «мудрий» член шкільної ради 
запропонував: «Хлопці — це хлопці, і завжди 
будуть цим займатися. Тому давайте дамо 
стільки засобів захисту, скільки вони хочуть, 
щоб могли розважатися, як їм завгодно. 
І не потрібно ставити до відома батьків, 
що отримали вони їх у школі». І ми сказали: 
«Добре».

Потім хтось сказав: «Давайте дозволимо 
нашим дочкам робити аборти, якщо вони 
цього хочуть. І батькам не треба про це 
розповідати». І ми сказали: «Добре».

Тоді інший додав: «Давайте друкувати 
журнали із зображеннями оголених жінок 
і будемо називати це здоровою оцінкою 
краси жіночого тіла». І ми сказали: «Добре, 
у нас же свобода слова».

Потім індустрія розваг запропонувала 
робити фільми і телепрограми, які пропа-
гують насильство, богохульство і розпусту; 
записувати музику, що заохочує до вжи-
вання наркотиків, зґвалтування, вбивства, 
самогубства та сатанізму. І ми сказали: «Це 
всього лише розвага, негативного ефекту 
не несе, всерйоз ніхто не сприймає, отже, 
продовжуйте в тому ж дусі».

А тепер ми запитуємо себе, чому в наших 

дітей немає совісті? Чому вони не можуть 
відрізнити погане від хорошого? Чому, не 
замислюючись, вбивають своїх одноклас-
ників і самих себе? Я думаю, що тут справа 
тільки в тому, «що пожинаємо те що сіємо».

Комічно виглядає, як легко люди поз-
бавляються Бога, а потім дивуються, чому 
світ перетворюється на пекло.

Комічно, коли ми віримо газетам і сум-
ніваємося в тому, що говорить Біблія.

Кумедно, як усі хочуть потрапити на 
небеса, при цьому не вірячи і не роблячи 
нічого з того, що говорить Біблія.

Комічно, коли хтось говорить: «Я вірю 
в Бога», але життям противиться Творцю, 
виступаючи Його ворогом; коли дурні жарти 
поширюються зі швидкістю світла, а люди 
двічі подумають, перш ніж розмовляти з 
друзями про Бога.

Смішно, коли все непристойне, грубе, 
хтиве і вульгарне спокійно перебуває в 
Інтернеті, а в школі або на роботі відкрита 
дискусія про Творця неможлива.

Ми вигнали Бога зі свого життя, тому 
претензії до Нього — нерозумні, недоречні, 
а часом і лукаві».

Коли ми читаємо таку правду про іншу 
країну, залишається тільки гірко зітхнути 
про нашу. Все ж таки хочеться сьогодні саму 
суть проблеми, всю її гостроту повернути 
до нас. Про інших говорити простіше, а що 
скажемо сьогодні про себе особисто? Про 
себе і своїх дітей?!

Джерело: http://www.freerepublic.com/
focus/fr/575034/posts 

Він не втрутився!..
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Коли настає голод
Й ому іноді навіть було соромно. 

Але, коли бути відвертим, 
правда залишалась правдою: 

батько йому був не потрібен. Не так, щоби вже 
говорити про смерть, але в цілому заважав. 
Хотілося вирватись, заховатись, зрештою, 
дременути кудись подалі. Бо змінити якісь 
древні його порядки отут не було можливо-
сті. А підкорятися й змирятися, як старший 
брат, не хотілося.

Отже, у його юному житті батько був 
зайвим.

Так, це правда, ніякої нужди в рідному домі 
він не знав. Але пов’язував це не з батьком. Зда-
валося, що усе, що є — само собою ставалось.

«Якщо навіть і будуть які незручності — 
знесу…» — міркував у собі, коли остаточно 
вирішив розірвати з отчою домівкою. «Воля, 
розваги й комфорт перекриють усі негараз-
ди,» — думав тоді, як складав до валіз свою 
частку спадщини, яку тато просто віддав на 
превеликий подив старшого брата.

Прощання було коротким і холодним: по-
тужно, до безтями, вабила омріяна далечінь. 
Аж закрутилася голова. До нудоти й безглуздя. 

А вихор вольностей і забав захопив так, що 
про існування батька вже не згадував.

Утім… Все швидко проминуло. Імітація 
справжнього й радісного життя скінчилася 
разом з останніми грошима, якими наділив 
далекий і досі непотрібний батько.

У тім краї невдовзі настав лютий голод. 
Страшенно бідували люди й жадні були крих-
ти ближньому дати. Кожен рятував себе. Не 
до благородства й пристойності у такі часи. 
Тепер він — один із них.

Юнак, як і всі, відчув на собі недолю. 
Але він думав інакше: «Їм простіше, вони 
не знають… Майже ніхто… Жоден із них не 
спробував запаморочливі розваги, не знає, 
що є справжнє задоволення без усяких відпо-
відальностей і звіту… Хто з цих зголоднілих 
істот такий вільний, як я?..»

І тут порожній вже кілька діб шлунок 
нагадав про себе. Куди поділось усвідомлен-
ня свободи, від якої аж крутилася голова? 
Вона несподівано перетворилася на статус 
безхлібної свободи.

«Та нічого, і я не пропаду: он у свиней хіба 
не їжа? Стручки… Поділяться…»

Тільки не знав він, 
що й того не дадуть… 
Зате тепер мав конкре-
тну, досяжну й видиму 
мрію. «Хочу стручків, 
стручків — ну й і що, 
що свинячі?.. Кожен має 
право на вибір…» Та 
ніхто не давав їх йому.

І тут згадалось… 
Батьківський дім!!! Там 
хліб! Справжній… Там 
його надмір!

Це були перші світлі 
думки за кілька років. 
Юнак схаменувся.

Так, він згайнував 
усе, що батько дав, що 
міг би примножити. Змар-
нував подароване. Через це з голоду гине 
на чужині. Та звівся на ноги й рішуче пішов. 
«Вернутись додому! Де справжній хліб, а не 
злидні й мрії про свинячі стручки.»

Але він, на жаль, найперше шукав батьків-
ського, аніж батька. Тому й ішов по хліб. «Хоч 
би наймитом, аби з хлібом. О, якби батько 
прийняв бодай як слугу, а не сина, досто-
їнство якого розтратив у суєтній марноті! 

Чи можна розраховувати хоч на краплину 
милосердя від того, кого зневажив, образив 
і просто не пам’ятав?»

Та не знав, що коли буде ще на дорозі, 
батько вибіжить до нього, обійме, пробачить, 
поцілує, перевдягне та прийме як сина! Того, 
що далеко блукав голодними нещасними 
краями. Хоч і розтратив себе не на те, та 
схаменувсь і повернувся.

Андрій Миронюк

Ти теж потрібний Богу!
В Євангелії  описаний випадок, коли Ісус Хри-

стос зайшов до купальні Вифезди, що означає 
«дім милосердя», куди інколи сходив ангел та 

збурював воду, і хто перший входив туди, зцілявся. Там Він 
побачив чоловіка, який тяжко хворів уже 38 років, і ніхто 
не міг йому допомогти. Христос запитав його: «Хочеш бути 
здоровим?» На що той відповів: «Пане, я не маю чоловіка, 
котрий опустив би мене в купальню…» (Євангеліє від Івана 
5: 1-9).

Сьогодні теж є люди, які знаходяться не в кращому ста-
новищі, ніж цей нещасний. Вони потребують помочі, але 
нема кому їм допомогти. Відчуття самотності, безвиході й 
неприкаяності наповнюють такі серця.

І це по-особливому знайоме наркоманам та безхатькам, 
які вигукують у розпачі: «Кому я потрібний?» Але є Той, Хто 
допоміг чоловікові у Вифезді: не залишив лежати у хворобі, 
а зцілив. Христос сьогодні звертається до кожного: «При-
йдіть до Мене, всі знеможені й обтяжені, — і Я заспокою 
вас!» (Євангеліє від Матвія 11: 28). «Прийдіть», цебто «Ти 
Мені потрібний і дорогий. Я за тебе пролив Свою Кров, 
страждаючи на хресті».

І нині Бог посилає Свою допомогу через людей, які теж 
були алкоголіками й наркозалежними, але звільнилися 
від влади гріха завдяки Йому. Вони тепер готові подати 
руку помочі тим, хто розчарувався в житті та потрапив у 
пута наркотику чи алкоголю й опустився на дно земного 
існування. Є такі доми милосердя для тих, хто бажає знайти 
вихід і розпочати життя з «нової сторінки». Називаються 

вони братерськими домами.
У цих місцях створюється сприятлива духовна атмос-

фера любові, тепла, дружніх стосунків, щоб людина могла 
справді жити, а не лише існувати. І, звичайно, є для цього 
певні умови: відсутність алкоголю, наркотиків, цигарок, 
брудних, лайливих слів, обмежене спілкування зі «старими 
друзями» (щоб не спокушували на гріх). Є розпорядок 
дня, до якого входить читання Святого Письма, христи-
янський спів, посильна праця, відвідування богослужінь. 
Там знаходяться священнослужителі, з якими можна по-
спілкуватися, відкрити душу, запитати про те, що хвилює.

Духовна атмосфера в Домі милосердя, піклування й 
любов тих, хто працює там, дає добрі результати. Люди на 
очах змінюються зовні й у душі. Бог робить чудеса! «Ісус 
Христос учора, сьогодні і навіки Той Самий!» (Послання 
до євреїв 13: 8). Як колись Він зцілив хворого, так і тепер 
сильний зцілити від хвороби гріха кожного й благословити 
подальше життя.

Звичайно, багато залежить від самої людини, бо за 
неї ніхто цього не зробить. Без глибокого рішення в серці 
повернутися до Бога лицем результату не буде. Важливо, 
щоб послух Біблії став нормою.

Один чоловік, втомившись від життя, яке проходило в 
наркотичній залежності, вирішив поїхати до «братерського 
будинку» й потрапив одразу на богослужіння. Божі слова 
досягнули серця, він попросив прощення в Господа за 
гріховне життя, і радість наповнила душу. Однак зі страхом 
чекав ночі, знаючи, що буде «ломка», та коли ліг спати, одразу 

заснув. Прокинувся й здивувався: її не було. Подумав: «Вчора 
був у дорозі, напевно, втомився, тому й спав». І став з остра-
хом чекати наступної ночі. Але «ломки» знову не було. Він 
отримав свободу! Бог зробив чудо й благословив. Зараз у 
нього хороша сім’я, любляча дружина та дітки, і, звичайно, 
праця в церкві. Тепер він став потрібний усім, бо йому був 
потрібний Бог.

Можна наводити багато прикладів, як у домах милосер-
дя наркомани звільнилися від залежності; знаходили сенс 
життя, своє місце в суспільстві, у церкві, відновлювали або 
утворювали сім’ї. Вони переконалися, що потрібні Богу, а 
також людям.

Якщо ти втомився від гріховного життя й бажаєш змінити 
його, тоді тобі потрібний Бог. Після чого збагнеш, що ти теж 
потрібний Йому.

Веніамін Березовський

Потребую лікаря! 
Н а митниці за обридливим 

офісним столом (свідком 
багатьох нечесть) сидів зму-

чений служака. Керівництво мало його за 
провідного спеціаліста. Усе ладилось: план 
виконувався, люди платили, хто не бажав 
— «допомагали». Звісно, дехто ненавидів і 
кляв. Але усі моральні негаразди перекривав 
фонтанчик у затишній оповитій виноградом 
альтанці, з північної сторони його маєтку. Та 
й вино. Найкраще з привезених.

А ще музика. Хоча він єврей і, напевно, 
мав би слухати свою національну, але любив 
італійську. Щось у ній було таке, що разом з 
вином і фонтаном — анестезувало. Забирало 
неприємне почуття, яке все частіше з роками 
відвідувало його. Чи то жаль, чи нудьга — 
якась особлива древня журба його народу.

А ще Левій любив гостини. Бенкетував 
із шиком: запрошував перших осіб міста, а 
іноді навіть столиці. От тоді разом із одур-
манливою музикою й такими ж напоями 
під дотепні жарти й філософські вислови 
шляхетних гостей ставало простіше. Чи, 

може, то просто діяло вино?
Утім, коли знову тверезим повертався 

до праці й споглядав щоденні побори й не-
щасних платників, уся внутрішність чомусь 
розпалялася.

І ось прийшов… винятковий день у 
його заможному і, в цілому, некепському 
житті — Христос проникливо поглянув в очі 
й промовив те, чого, виявляється, роками 
чекала душа митника:

— Левію, йди за Мною!
І він пішов. Полишив все колишнє нечестя, 

усі омріяні людьми утіхи.
Сьогодні колишній митник теж справляв 

гостину. Але вже не він і його честь були 
центром уваги. Тут був Ісус Галілеянин. І хоч 
знову дехто нарікав на нечестивий склад 
гостей, все було по-іншому. Левій відчував: 
шлях, на який став, істинний. Бо Син Божий, 
захищаючи таких, як він, промовив групі 
релігійних святош, що тикали пальцем:

— Лікаря не потребують здорові, а 
слабі! Я не прийшов кликати праведних, 
але грішників до покаяння!

***
Це слово й до нас. Хто сьогодні не гріш-

ник? «Я не вбив, не вкрав…» — чується не 
раз виправдання. І різниця лише та, що одні 
визнають свої провини, а інші — ні. Ми хворі. 
Всі до одного! Живемо у світі гріха й зла і 
творимо його. Лихі слова, неправда, злість, 
зневіра, злодійство, заздрість, перелюбство, 
суперечки, пиятика, зневага до батьків — 
цей список «славних» справ можна було 
б продовжити до кінця цієї шпальти. А ще 
таємно-приховане у думках. Скільки нечести-
вих вчинків ми визнали у собі й полишили? 
Скільки добрих діянь від нас 
отримали ближні?

Всі ми грішники! І потребу-
ємо лікаря! Всі — це ти також. 
Особисто ти… і я!

Незалежно від соціального 
статусу, роду занять, марок 
напоїв, музичних уподобань і 
записів у Фейсбуці чи в Одно-
класниках.

І найголовніше — що Лікар 
лише один. Бо ніяке самовдо-
сконалення не стане у нагоді. 
Ніхто, крім Нього, не звільнить 
і не вилікує. Ні східний мудрець 

зі своїми пошуками Істини, розумними 
висловами чи пророчими видіннями не 
зарадить. Бо народжена у світ людина хвора 
гріхом. Навіть пророки, священики, аскети й 
«просвітлені». Нам усім потрібен Лікар! Той, 
що зцілив митника Левія, рибалку Симона, 
лікаря Луку… Так само, як і римського офіцера 
Корнилія й філософа Діонисія Ареопагіта і 
з ними мільйони тих, хто визнав себе гріш-
ником і розкаявся.

Хто прийшов до Лікаря, той зцілився!
Олекса Бурчак

Зрілі боби Рожкового дерева, якими годували свиней
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Наслідки відкидання Бога в історії
Падіння чи сходження: 

вибір царів

Д осягнувши небувалого успіху, 
піднявши імперію до неймовір-
них висот, створивши знамени-

ті сади Семіраміди, сприявши розквіту науки 
та культури, славнозвісний цар Вавилонської 
імперії Навуходоносор увійшов до історії як 
один із найуспішніших правителів. Він мав аб-
солютно все і знав про істинного, святого Бога, 
хоча сам був язичником. Господь говорив до 
нього через сни, які тлумачив пророк Даниїл. 
Проте гордість полонила його, і він, перекона-
ний у власній могутності, готовий був кинути 
виклик Богу. Цей момент став переломним 
у його житті: могутній і величний імператор 
втратив розум! В одну мить царство відійшло 
від нього на довгих сім років. Навуходоносор 
став подібним до тварини, і спосіб його життя 
був далеко не царським.

Це не був збіг обставин або нещасний 
випадок, а вирок з неба, попередження і 
урок від Бога для людей того часу. Так про 
це свідчить Біблія.

Однак ставлення до історичності зазначе-
них подій у різних дослідників неоднозначне: 
деякі вважають, що цар хворів психічною хворо-
бою — ліхотрофією (одна із форм шизофренії), 
а інші взагалі піддають критиці достовірність 
цієї події, стверджуючи про відсутність в істо-
ричних джерелах свідчень про це.

Дискусії з цього приводу не давали одно-
значної відповіді. Однак настав час, і правди-
вість біблійного опису підтвердилась. У 1975 
році була знайдена табличка і опублікована 
професором Грейсоном (на даний момент 
знаходиться у Британському музеї під номе-
ром 34113). У цьому «документі» придворні 
чиновники описують сину царя, Евілмеродаху, 

незрозумілу поведінку Навуходоносора: «Жит-
тя для нього втратило всякий зміст, він давав 
суперечливі накази, відмовлявся слухати 
поради помічників, не виявляв ніяких почуттів 
до своїх дітей, зрікався сім’ї, не виконував 
обов’язки керівника держави». І просять його 
замінити свого батька в державних справах і 
особливо в служінні богу Мардуку.

Коли пройшли роки покарання, розум 
повернувся до царя й він усвідомив свою 
нікчемність перед Богом. Навуходоносору 
урок пішов на користь — він визнав Владу 
небесну, й царство було йому повернуто!

Пошук Божого — без Бога
«Liberte, Egalite, Fraternite» — «Свобода, 

Рівність, Братерство». З таких привабли-
вих гасел розпочиналася Французька 
революція кінця XVIII ст., яка незабаром 
трансформувалася у жахливу реальність. 
Згодом британські та французькі істори-
ки-традиціоналісти доволі справедливо 
охарактеризували її як «Dechristianisation, 
Totalitarisme, Genocide» — «Дехристияні-
зація, Тоталітаризм, Геноцид».

Особливо гостро дехристиянізація роз-
горнулася в 1793 році у Франції під час так 
званої Великої французької революції. Це 
був не просто визвольний рух, а рух проти 
релігії та церкви у формі атеїстичного «Culte 
de la Raison» («Культу Розуму»), гаслами якого 
були: «Істина» та «Свобода»! В першу чергу він 
створювався з метою знецінення християн-
ської релігії. Для здійснення цього плану був 
введений новий республіканський календар, 
замість григоріанського, а також нерелігійні 
свята, в тому числі й свято Розуму. Церемонії 
культу супроводжувалися проведенням кар-
навалів, парадів, знищенням та розкраданням 

християнських цінностей.
Проте вже в 1794 році «Культ Розуму» 

заборонили, а на його місце почав насад-
жуватися «Культ верховної істоти» (алегорія 
свободи), і тому в Парижі були проведені 

урочистості на його честь, де з промовою 
виступив Максиміліан Робесп’єр. Саме цей 
культ і асоціювався з його диктатурою.

Спочатку все проходило під закликом: 
«Усе для народу!» Робесп’єр вірив у добро-
чесність людини й майбутнє Франції. Але 
великі й обнадійливі гасла перетворилися 
на гігантські кровопролиття, терор у всіх 
напрямках. У цей період видали закон «Про 
підозрілих», який дозволяв посадити у в’яз-
ницю практично будь-кого. А незабаром, 
після слів Робесп’єра: «Людовік повинен 
померти, щоб жила республіка!», короля 
стратили. У той час гільйотина працювала 
майже без зупинки, людей страчували тільки 
за одну підозру.

Загальна кількість жертв революції оці-
нюється від 16 до 40 тисяч. Серед них були 
як звичайні міщани, так і знаменитості. Всі 
вони виявилися «ворогами народу». Однак 

небагато минуло часу і меч кари повернувся 
проти тих, хто його підняв.

Союзник Робесп’єра Жорж Дантон у квітні 
1794 року кинув з ешафоту історичну фразу: 
«Революція пожирає своїх дітей!» Масштаб 
репресій зростав. Червень та липень отримали 
назву Великого терору, в якому гинули й самі 
якобінці. І лише після смерті Робесп’єра все 

почало втихати. Він був 
гільйотований 28 липня 
1794 року на Площі ре-
волюції. Коли кат зняв 
з його очей пов’язку, 
то випадково зачепив 
прострелену щелепу. 
Здійнявся страшенний 
крик якобінця, голосні-
ший за шум натовпу, який 
вимагав страти.

Останки Максимілі-
ана засипали вапном на 
кладовищі Ерансі, щоб не 

залишилося й сліду. Участь його союзників 
схожа: Жан Поль Марат був заколений ножем 
у своїй квартирі дворянкою Шарлоттою Корде; 
Жоржа Дантона — страчено на гільйотині. 
Для самої ж Франції наслідки відкидання 
Бога були попереду: повстання роялістів та 
епоха Директорії.

Велика французька революція не утверди-
ла щастя людини, не втілила надій просвітників 
XVIII століття. І заспокоїлася Франція лише 
після того, як повернулася до християнських 
цінностей.

На жаль, тема дехристиянізації, у різних 
її проявах, останнім часом знову набуває 
популярності. Явище абсолютно не нове, 
але історія циклічна, і коли люди сходять з 
розуму, забуваючи про Бога, наслідки часто 
повторюються: від революцій та кровопро-
лиття — до масового культурного занепаду...

Марія Васильченко

«Досягнення» атеїзму в СРСР
Б ільшовики, отримавши владу 

в Росії, зіткнулися з філософ-
ською проблемою: з чого по-

чинати будувати нове життя — з виховання 
нової свідомості чи з поліпшення матеріальних 
благ? Для будівництва нового життя потрібна 
була високоморальна свідомість. Тільки вона 
могла гарантувати успіх у боротьбі з загрозою 
повального злодійства, шахрайства, бюрокра-
тизму, підкупів та інших непорядних видів 
досягнення індивідуальної наживи. Однак, 
за законами атеїзму, її можна було виховати 
тільки в нових економічних умовах, яких 
просто ще не існувало.

Саме у вирішенні цього головного філо-
софського питання: «Що первинне: буття чи 
свідомість?» і почала буксувати Радянська 
влада. Цю проблему чітко висловив перший 
голова ВРНГ Валеріан Осинський, призна-
чений на цю посаду 11 грудня 1917 року: 
«Ринок знищується, продукти перестають 
бути товарами, гроші відмирають...» І ця криза 
почалася ще до початку Громадянської війни, 
так що всю вину за розруху в країні не можна 
було приписати тільки їй одній.

Вимушений у 1921 році перехід до НЕПу 
показав усю неспроможність нової влади ство-
рити нормальне економічне життя цивільного 
населення на шляхах використання нової 
(безбожної) свідомості. В. І. Ленін відверто 
писав: «До весни 1921-го року з’ясувалося, 
що ми зазнали поразки у спробі «штурмовим 
способом»... перейти до соціалістичних основ 
виробництва й розподілу». Так скорочення 
національного доходу до 1920-го року пере-
вищило в три рази рівень цього показника 
за 1917-й рік.

Другий провал безбожної влади мав 
місце в області створення сільгоспкомун. 
Спостерігаючи за їх ефективністю серед 
євангельських християн і толстовців, Ленін 
зробив спробу перенести цей тип устрою 
на людей, позбавлених релігійної віри. За 
постановою ВЦВК від 14 лютого 1919 року 
стали утворюватися соціалістичні (колективні) 

форми землекористування на основі комун, 
радгоспів, товариств. Вже до 1921 року таких 
нараховувалось близько 17 тисяч, однак 
фактично відразу ж виявилася і їх повна не-
рентабельність. Роздобуті при пограбуванні 
поміщицьких садиб продукти харчування 
швидко скорочувалися, а зробити що-небудь 
своє колгоспи не могли. Новостворені комуни 
розорялися, а селяни з них просто тікали. 
За свідченням історика В. П. Дмитренка, на 
той момент комунізація-колективізація села 
зазнала повного краху.

Третій провал стосувався такого суспіль-
ного інституту, як сім’я. Спочатку більшовики 
не вважали сім’ю «елементарною частинкою» 
радянського суспільства, а під впливом деяких 
утопічних ідей епохи Просвітництва зробили 
ставку на її знищення й заміну колективними 
подружжями і дітьми. Відмовивши церкві в 
реєстрації шлюбів, радянська влада указом 
від 18 грудня 1917 року узаконила будь-які 
відносини між особами протилежної статі. 
Таке положення було закріплене в Кодексі 
про шлюб та сім’ю 1926 року, згідно з яким 
нею називалося будь-яке постійне співжиття.

Традиційні відносини оголошувалася 
тягарем і перешкодою соціалістичній праці. 
У перші дні революції була поширена думка, 
що сім’я — це не більше як «буржуазний пе-
режиток» і процес її 
«усунення» невідво-
ротний.

С п е ц і а л ь н о 
створювалися гур-
тожитки, де «загаль-
ними» були навіть 
кухні, щоб радян-
ські люди вчилися 
позбавлятися від 
сім’ї як капіталіс-
тичного пережит-
ку. При розлученні 
не було потрібно 
жодної згоди від 
іншого партнера. 

Дітей, нажитих у результаті такої узаконеної 
анархії, пропонувалося розміщувати в спішно 
збудованих інтернатах.

Після Жовтневої революції 1917 року 
Інеса Арманд і Олександра Коллонтай (лідери 
боротьби за жіночу рівноправність) говорили 
про шлюб як про любовний і товариський союз 
двох рівних членів комуністичного суспільства, 
вільних і однаково незалежних. Турботу про 
виховання дітей Коллонтай пропонувала по-
класти на суспільство. Вона пророкувала, що з 
часом сім’я відімре і жінки навчаться дбати про 
всіх без розбору дітей, як про своїх власних. 
(Bibliotekar.ru/gavrov-2/7.htm.)

Однак до кінця тридцятих років СРСР 
довелося відмовитися від цієї практики, 
оскільки з хаосом у сім’ях виникав безлад і 
у громадських, і в виробничих відносинах. 
Статева розбещеність, легковажне ставлення 
до шлюбу, велике число повторних шлюбів і 
відповідно розлучень, відмова від своїх дітей 
досягли неймовірних розмірів. Тому не дивно, 
що академік С. Я. Вольфсон, який стверджу-
вав у 1927 році, що «соціалізм несе з собою 
відмирання сім’ї», в 1937 році висловився 
прямо протилежним чином: «Твердження, 
що соціалізм несе відмирання сім’ї, глибоко 
помилкове й шкідливе».

Ми навели лише кілька типових індиві-

дуальних, сімейних і суспільних проблем, до 
яких призводить безбожництво. Потрібно ще 
відзначити, що заперечення верховної влади 
Бога не може не позначитися на спростуванні 
взагалі будь-якої влади й після звершення 
безбожних революцій зазвичай встановлю-
ється диктатура. В СРСР вона породила ГУЛАГ 
і залила країну кров’ю десятків мільйонів 
тих, хто свого часу за неї боровся, піднявши 
прапор безбожництва.

Геннадій Гололоб

Нас запитують — 
ми відповідаємо
Іноді здається, що Бог десь 

далеко і не чує. Чому?
Це тільки здається, що Бог далеко. 

Біблія каже, що люди створені для того, 
«щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують 
і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з 
нас» (Дії 17: 27). Отже, проблема не в Бозі — 
Він поряд. Проблема в людині. Нам тяжко 
повірити, що Бог нас чує, а насправді «ще 
слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, 
знаєш те все!» (Пс. 138: 4). Тому відстань до 
Бога долається не ціною великих зусиль, 
а вірою і щирою молитвою.

Чому у світі так багато неспра-
ведливості? Куди дивиться Бог?

Те, що у світі багато несправедливо-
сті, хвилює не тільки нас, людей, але й 
Самого Бога. Не треба Його уявляти, як 
диктатора, який силою нагайки і меча 
має утримувати порядок. Спочатку Він 
добротою і милосердям хоче прихили-
ти людину до правди, і тому певний час 
терпить несправедливість. Але свого часу 
зло неодмінно буде покаране.

Звичайно, коли ми бачимо, як коїться 
якесь беззаконня, нам хочеться, щоб воно 
каралося відразу. Але Боже відтермінуван-
ня в покаранні слід сприймати як добро, 
бо ж хто з нас без гріха?! «Довготерпіння 
Господа нашого вважайте за спасіння...» 
(2 Петр. 3: 15).

Заворушення у період Французської революції

Засідання політбюро за участю Олександри Коллонтай
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Тексти цього видання містять імена Бога та назви святих місць, тому прохання ставиться 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 у вічності, то по-
трібно стати  християнином, 
зробивши кілька кроків.

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

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

КРОК 3: повір, що Христос по-
мер 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 у 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, Геннадій;

+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.

Дорослим — так, але навіщо дітям?
Дорослі іноді кажуть: «Гаразд, ми грішники, і нам потрібно, щоб 
хтось нас простив, але навіщо Бог дітям? Адже вони ще не всти-
гли нагрішити...»

А ви згадайте своє дитинство! 
Хоча б того хлопчиська, який, 
напевно, кривдив не раз. При-

гадайте, як він вирвав з рук іграшку і втік, не 
зважаючи на ваші сльози від образи і горя. 
Що тоді відчували? Зараз нам подібні «дитячі» 
біди здаються смішними, але тоді були дуже 
й дуже болючими.

Діти так само серйозно сприймають життя, 
як і дорослі, тільки роблять це по-своєму, 
на своєму рівні. І їм теж дуже потрібний 
Бог! Чому?

Тому що вони гостро потребують усвідом-
лення й відчуття, що їх хтось незмінно любить, 
буде ними опікуватися, ніколи не залишить 
і завжди зможе втішити. Підростаючи, вони 

помічають, що навіть 
найкращі батьки не 
завжди можуть дати 
їм таке повноцінне 
відчуття.

Діти хочуть, щоб з 
ними дружили і їх розу-
міли. Вони можуть ска-
зати навіть дорослому: 
«Давай дружити!» Тому 
розповіді про Ісуса 
Христа як найкращого 
Друга дітей дуже по-
добаються. Особливо 
коли дізнаються, що 
Сам Христос казав: «Пу-
стіть дітей приходити 
до Мене...»

Бог дає дітям особливе відчуття Своєї при-
сутності й дій. А довірлива дітвора глибоко 
в душі відчуває потребу у спілкуванні з Ним.

У малюків все життя попереду, і їм необ-
хідний Той, Хто навчав би правильно жити. 
Бог дав життя та встановив закони, і чим 
раніше діти дізнаються про це, тим буде 
легше потім.

Їхня незіпсована совість дуже чутлива й 
гостро реагує навіть на незначні проступки. 
Вони ще не навчилися маніпулювати сумлін-
ням і глушити його. Тому виникає загострене 
почуття провини й велике бажання від неї 
звільнитися. І тут потрібен хтось «згори», без-
грішний, хто міг би їх пробачити й зняти цей 
тягар. Ніякий психолог не в змозі це зробити.

З віком діти починають усвідомлювати, 
що є грішниками за своєю природою. Тому 
треба їм якомога раніше розповідати про 
Спасителя Ісуса Христа, про значення жертви 
за гріх і спасіння. Важливо вчити тому, що 
існування на землі тимчасове і є підготовкою 
до вічності. Пояснювати, що тільки в Бозі весь 
сенс буття. І що страх смерті переможений, 
тому що є Бог, Який дає вічне життя.

Усвідомлення безумовної любові, потре-
ба в чудовому другові, міцному захиснику, 
мудрому й доброму вчителі, у прощенні й 
позбавленні від страху — лиш невелика 
частина того, що дає душі дитини Господь.

Якщо це так, то хіба дітям не потрібний Бог?
Олена Фот

Непоганий апетит!

Ч и багато їжі треба невеличким пташкам? Виявляється, 
більшість з них за день з’їдають стільки їжі, скільки 
важать самі. Наприклад: за два тижні кожна сім’я 

горобців споживає 1,5 кілограми комах.
А от синиця за день з’їдає більше їжі, ніж важить сама. Їхня пара, 

що вигодовує молодь, щоденно приносить пташенятам у середньому 
1800 комах та їх личинок. За весь час перебування у гнізді малеча 
з’їдає близько 15000 комашок і гусені. Пара синиць за літо знищує 
біля чотирьох тисяч шкідників, а пара горихвісток — біля семи з 

половиною тисяч.
Горобець важить 

25–40 г, синичка — 
8–20 г, залежно від 
виду. В наших краях 
ці птахи двічі на рік 
виводять по четве-
ро-шестеро пташе-
нят, у синичок може 
їх бути до восьми. Не-
важко підрахувати, 

що за весняно-літній сезон (приблизно 120 днів) сімейство таких 
синичок з восьми осіб з’їдає близько 12 кг різних кормів. Така сама 
сім’я горобців споживає близько 24 кг. Це приблизний підрахунок, 
бо апетити в маленьких пташенят збільшуються в міру їх росту.

Якщо так, то де ж взяти стільки корму на всіх пташок? Як їм 
вижити, особливо взимку? Хто турбується про них? В святій книзі 
Біблії написано: 

«Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не зби-
рають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не 

багато вартніші за них?» (Матв. 6: 26).
«Хто готує для крука поживу його, як до Бога кричать його діти, 

як без їжі блукають вони?» (Йов. 38: 41).
Висновок може бути тільки такий: Бог потрібен не тільки людям, 

але й птахам.

З «гороб’ячої» історії
Горобині сім’ї зазвичай збиваються в зграї, утворюючи інколи 

скупчення до декількох тисяч особин, і літають годуватися на поля. 
Звісно, вони з’їдають трохи злаків, завдаючи шкоди господарствам. 
І через це в 1958 році в Китаї вирішили, що втрати врожаю від го-
робців колосальні, й оголосили їх першими ворогами полів. Уряд 
ухвалив «цю напасть» винищити.

Спосіб побороти пернатих «злодіїв» обрали цікавий, врахувавши 
особливості цих птахів. Відомо, що горобці — погані літуни, махають 
часто крилами (14 разів на секунду), і тому довго літати не можуть, 
їм необхідно десь сісти.

По радіо та газетах було оголошено, що в певний день усі жителі 
повинні вийти на вулиці й стукати різними гучними предметами 
(каструлями, сковородами, тазами...), щоб лякати птахів. При цьому 
горобці не повинні ніде сідати. Так і трапилося: нещасні пташки 
замертво падали від втоми. Їх було так багато, що вивозили ванта-
жівками. Перемога була повною і вражаючою.

Жорстоко, ви скажете? Більше того, дуже нерозумно. Наступні 
роки сади, поля, виноградники в Китаї були вражені величезною 
кількістю різноманітних комах, які розплодилися без горобців! 
Люди зрозуміли свою помилку, але надто пізно — врожай було 
втрачено. Минуло ще багато часу, поки горобці в Китаї відновили 
свою популяцію.

Ольга Фесенюк

Чи знаєш ти, скільки разів слова «До-
бра новина» зустрічаються в цьому 
прямокутнику? Починай рахувати з 
центру прямокутника, з букви «Д». Згідно з Талмудом, єврейські вчені, 

коли переписували Святе Письмо,
повинні були дотримуватись 

суворих правил: жодну букву не 
дозволялось

писати напам’ять; наприкінці 
кожного стовпця букви 
підраховувались. Якщо

їхня кількість не співпадала або 
були допущені помилки, то вся 

робота
починалась із самого початку! 
Таким чином забезпечувалась 

виняткова
точність копії.
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