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М

и живемо в час, коли люди
часто говорять про мир. Християни вітають один одного словами: «Мир вам», а миру нема в християнських країнах. Євреї вітають
один одного: «Шалом» («мир»), але
й там його немає; араби також – вітаються словами: «Салем», що в перекладі означає мир, але і серед них
немає миру. Людство потребує миру!
Євангелія змальовує подію, коли
одного разу вночі до Христа прийшов
Никодим, фарисей, начальник, член
синедріону, почесний ізраїльський
вчитель «Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім’я, начальник
юдейський.Він до Нього прийшов
уночі, та й промовив Йому: Учителю,
знаємо ми, що прийшов Ти від Бога,
як Учитель, бо не може ніхто таких
чуд учинити, які чиниш Ти, коли
Бог із ним не буде. Ісус відповів і
до нього сказав: Поправді, поправді
кажу Я тобі: Коли хто не народиться
згори, то не може побачити Божого
Царства. Никодим Йому каже: Як
може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?
Ісус відповів: Поправді, поправді
кажу Я тобі: Коли хто не родиться
з води й Духа, той не може ввійти в
Царство Боже. Що вродилося з тіла
є тіло, що ж уродилося з Духа є дух»
(Ів. 3:1-6). Чого ж іще не вистачало
йому? Чому він прийшов до Христа?
Є люди, які досягли за життя
всенародного визнання: високих
нагород, наукових ступенів, літературних успіхів і т. д. І все ж чогось
у їхньому житті не вистачає. Ми можемо мати все, що завгодно в цьому
світі, але якщо не маємо Христа – не
маємо ні миру, ні щастя. По закінченню нашого земного життя всі наші
здобутки – не важливі, але віруючий
в Ісуса Христа має життя вічне і переходить від смерті в життя. Виникають запитання: «Яка ж мета мого
життя? До чого я прагну?»
Чому Никодим, про якого Сам
Христос сказав, що він ізраїльський
учитель, який знав Писання, належав до найбільш впливової партії
того часу – фарисейської – і був членом синедріону, начальником, прийшов до Ісуса Христа? Безсумнівно,
він перебував у серйозних внутрішніх пошуках, переживаннях. Він
знав про Христа, як і в наш час знають великі люди, вчені, академіки,
можновладці. Сьогодні більшість людей знають про Христа, але не знають Його особисто. І Никодим належав до таких, які не мали особистої
зустрічі з Христом. Тому він наважується на діалог з Христом. Христос
відверто говорить йому про те, чого
Никодим насправді потребує.
Христос знає потреби кожного.
Про Нього сказано, що Він не мав
потреби, аби Йому щось про когось

розповідали, бо знав думки людини.
Ісус знав Никодима, його становище
у суспільстві, його благочестя за законом юдеїв. Але це не перепустка
для вічного блаженства з Богом. Ісус
Христос сказав, що для того, щоб
бути на небі, треба народитися згори. Те ж саме Він сказав іншими словами і юнакові, який запитав Його:
«... Чого ще не вистачає мені? Ісус
сказав йому: ... піди, продай маєток свій і роздай бідним, і матимеш
скарб на небесах; і приходь і йди за
Мною» (Мт. 19:20-21).
Слідування за Христом і послух
Йому веде на небо. Але це неможливо з грішним серцем. Саме про це
Христос веде мову тієї ночі з Никодимом. Такі переміни відчули перші
християни в Єрусалимі. Так трапилося в день П’ятидесятниці: «Почувши це, вони серцем розжалобились,
та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що нам робити, мужі-браття? Петро до них каже: Покайтеся, і
нехай хреститься кожний з вас в ім’я
Ісуса Христа для прощення гріхів,
і дара Святого Духа ви приймете»
(Дії 2:37-38).
Виходячи з цього уривку, кожен,
хто кається, має охреститися. Звісно це заповідь, яку потрібно виконувати, але пам’ятаймо хрещення не
рятує. Та вода, про яку тут йдеться
(«Якщо хто не народиться від води і
Духа...»), – це не звичайна вода, але
Слово Боже, про яке апостол Петро
говорить: «... бо народжені ви не з
тлінного насіння, але з нетлінного,
Словом Божим, живим та тривалим»
(1 Петра 1:23).
Напевне багато людей усвідомлюють, що шляхом водного хрещення ніхто духовно не народжується.
Спочатку людина має налагодити
контакт з Богом, покаятись у сво-

їх гріхах, прийняти рішення надалі
жити з Богом. Власне – це особисте
рішення привселюдно засвідчити про
свою віру в Ісуса Христа через занурення у воду символізує поховання,
смерть для гріха, для диявола. Як
Христос помер і був похований, так і
ми з Ним померли і поховані. Він воскрес для слави Отця, і ми воскресли для слави нашого Господа Ісуса
Христа.
Чи увірував Никодим у Христа
під час нічної розмови з Ісусом?
Якщо ми будемо читати далі Євангеліє від Івана, ми переконаємося, що
Никодим був не тільки допитливим,
який хотів все знати про Христа, але
й виявився уважним Його слухачем. Ісус двічі говорить: «Якщо хто
не народиться згори». Під словом
«згори» має на увазі від Духа Святого, а Дух Святий народжує через
слухання проповіді Євангелії. Коли
в день П’ятидесятниці вони почули
проповідь про Христа то приблизно трьох тисяч душ навернулися до
Бога, хрестилися і стали першою
Церквою, де у всіх було одне серце,
одна душа. Апостол Павло наголошує: «Бо я не соромлюсь Євангелії,
бо ж вона – сила Божа на спасіння
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві,
а потім гелленові» (Рим. 1:16).
Для чого Христос покинув небо
і прийшов на цю землю? У Нього,
безперечно, була певна мета. А для
якої мети Никодим прийшов до Христа? Очевидно, він і сам чітко не
знав мети свого візиту, зате Христос
знав її. Бо Він – Лікар для тих, хто
гине від смертельних гріховних ран.
І ось Ісус, говорячи з Никодимом,
відкриває перед ним небесні брами
через Своє Слово. Христос це зробив і для самарянки (Ів. 4:4-29),
яка була грішницею. В ході розмови

вона усвідомила, що вона – грішниця. Вона побачила себе такою, ким
вона була насправді... Потім ця жінка йде в місто і свідчить про Христа
як про Того, Хто знає усе, що вона
вчинила впродовж життя. «Чи Він
не Христос?» (Ів. 4:2). У Ньому вона
спочатку побачила юдея, потім –
пана, пророка, і, зрештою, Месію –
Христа.
Безліч людей у всьому світі визнають, що Ісус Христос – Син Божий, але цього недостатньо аби
врятувати свою душу від вічної загибелі. Багато людей шанують ім’я
Ісуса, але це ім’я їх не рятує, а рятує
Той Ісус, Хто носив це ім’я дві тисячі років тому, живучи на землі. Його
Ім’я нікого не рятує магічним чином,
але Ісус Христос є Спасителем людства. Так само, як дерев’яний хрест,
на якому був розп’ятий Христос, не
має значення, але Той, Хто висів на
цьому хресті, – Він рятує! «І нема ні
в кім іншім спасіння. Бо під небом
нема іншого Ймення, даного людям,
що ним би спастися мали (Дії 4:12).
Ми знаємо про це з Писання, зі слів
апостола Павла: «Безсумнівно, велика це таємниця благочестя: Хто
в тілі з’явився, той оправданий Духом, анголам показався, проповіданий між народами, увірувано в
Нього в світі, Він у славі вознісся!»
(1 Тим. 3:16). Бог прийняв образ
людини, прийшов на цю землю, щоб
врятувати нас. Про це знають ті, які
прийняли Божу любов та отримали
народження згори, які чули Слово
Боже і навернулися до Господа щирим серцем, вони по-справжньому
відчули силу Його любові.
Коли оздоровленого від сліпоти запитали: «Як же очі відкрились
тобі?» (Ів. 9:10), він розповів, як це
було. Йому говорять: «Віддай славу Богові. Ми знаємо, що грішний
Отой Чоловік». Але Він відповів: «Чи
Він грішний – не знаю. Одне тільки
знаю, що я був сліпим, а тепер бачу»
(Ів. 9:24-25). Обвинувачі говорять
йому : «Ми знаємо, що Бог говорив
до Мойсея, звідки ж узявся Оцей, ми
не відаємо. Відповів чоловік і сказав
їм: «То ж воно й дивно, що не знаєте ви, звідки Він, а Він мені очі відкрив!» (Ів. 9:29-30).
Якщо ви відчуваєте себе духовно
безпорадними, а Біблія – незрозумілою, небесні таємниці від вас приховані, то будьте чесні і скажіть Богу:
«Господи, відкрий мої очі, щоб зрозуміти Твоє Слово, щоб пізнати Тебе.
Я знаю, що Ти прощаєш гріх і зцілюєш. Ти виявив Свою силу і милосердя, коли був на землі, зустрівши
грішницю, засуджену на побиття камінням, пробачив її. Яви і мені Твою
милість, відкрий мій розум, щоб зрозуміти Твою волю, увійди і поселися
в моєму серці…»
Платон Харчлаа

2

Грудень 2013 № 12 (14)

Найцінніший ресурс

1. Для всього час, і пора для кожного
діла під небом.

«Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як
немудрі, але як мудрі, використовуючи час, – дні-бо лукаві!»
(Еф.5 : 15)

2. Час родити і час помирати, час садити і час виполювати насаджене,
3. час убивати і час лікувати, час нищити і час будувати,
4. час плакати і час сміятися, час ридати і час танцювати,
5. час розкидати каміння і час збирати
каміння, час обіймати і час віддалятися
від обіймів,
6. час шукати і час вигублювати, час
зберігати і час викидати,
7. час роздирати і час зашивати, час
мовчати і час говорити,
8. час любити і час ненавидіти, час для
війни і час для миру.
9. Яка користь тому, хто чинить те, у
чому він трудиться?
10. Я побачив плутанину, яку Бог дав
людським синам, щоб плутатися в ній.
11. Усе Він зробив добре у свій час і вік
дав у їхнє серце, аби чоловік не знайшов творіння, яке Бог зробив від початку і аж до кінця.
12. Я пізнав, що немає в них нічого кращого, хіба лише веселитися і робити
добро у своєму житті.
13. І кожна людина, яка їсть, п’є і бачить добро в усьому його труді – це Божий дар.
14. Я пізнав, що все, що зробив Бог,
воно перебуватиме навіки. До нього
немає що додати, і від нього немає що
відняти, і Бог зробив, аби боялися Його
обличчя.

Можливості будь-якої людини,
її потенціал мають лиш одне обмеження. Часто його не цінують й не
помічають. Будь-який план, мета та
намір вимагають від людини витрат
найціннішого ресурсу – часу. В минулому, теперішньому та майбутньому ми обмежені лише часом.
Для усіх наших планів та прагнень
його, як правило, не вистачає. Навіть найвпливовіша та найбагатша
людина не є володарем часу. Саме
обмеження в часі сприяє появі вічно живих персонажів в літературі
та пошуку «еліксиру молодості» - в
медицині. Можливо тому Бог зро-

бив життя людини обмеженим в
часі, щоб воно набуло для нас сенсу
та цінності?
Безумовно, крім часу, є багато
інших обмежень, які подолати буває важче, ніж гіпотетично віддати
півжиття. Багато хто не досягають
виконання усіх своїх намірів. Однак, насправді, найбільшою перепоною для нас є обмежений час
нашого життя. Життя – це більший
чи менший відрізок часу, але завжди відрізок. Якщо ми не серйозно
будемо відноситись до цієї істини,
якщо не зрозуміємо, що втрата
часу – це втрата наших стремлінь,

У нашому житті часто трапляється так, що ми думаємо,
ніби багато чогось знаємо. Але
приходить момент життя – і ми
несподівано відкриваємо для
себе, що насправді нам особливо немає чим хвалитися. Таким
чином, підтверджуємо закон
Сократа: «Я знаю, що я нічого
не знаю…»
Щось схоже і з постаттю
Григорія Сковороди. Його творчість вивчають у школі, усі знають, що він мандрував і навчав
людей, що він був першим українським філософом. Проте далі
цих куцих знань ми не йдемо. І з
подивом у якійсь книзі читаємо,
що він, виявляється, був світочем свого часу. І тоді ми задаємось питанням – хто ж він, цей
чоловік, про якого, здається,
так багато відомо, і, проте, який
і досі залишається до кінця непізнаним і недооціненим?
Народився майбутній фі-

лософ 3 грудня 1722 р. в селі
Чорнухи на Полтавщині в простій козацькій сім’ї. З дитинства, відзначаючись великою
побожністю, маючи нахил до
науки, він уже в 12 років був
відданий на навчання до Києво-Могилянської академії. У
ній він, із перервами, навчався
19 років (аж до 1753 р.), так і не
закінчивши повного курсу навчання. Він і сам себе жартома
називав «вічним студентом».
Проте саме там, у стінах академії, молодий Григорій здобув
блискучу освіту, вивчив декілька
мов (зокрема грецьку, латину,
церковнослов’янську, польську,
німецьку та інші).
Перебуваючи на посаді вчителя, філософ набув слави непересічного оригінального мислителя і талановитого педагога.
Про нього знали як про знавця і
любителя Біблії й простого життя. Адже він не мав пишних шат,
ходив, як прості люди, босоніж,
вставав до сніданку споживав
просту, селянську їжу. Окрім
того, він був завжди веселий,
шанобливий до всіх, завжди
любив зі всього виводити мораль і товаришував із людьми,
що мали «щиру побожність
без марновірства, вченість без
чванливості».
У своїх творах він спирався на Біблію і на ті філософські
висновки, що випливали зі сторінок цієї Книги:
«Щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе. Поки чоловік

то життя буде втраченим для нас,
а деколи і для тих, хто нас оточує.
Бо вони витратили час свого життя
на нас. Як багато людей не досягли
своєї мети, забувши, що життя – не
є постійним!
Коли ми насправді усвідомлюємо, що коротке життя – це обмеження, яке неможливо подолати,
ми починаємо мислити більш мудро і дорожити ним. З часом ми
зможемо розумно користуватися
часом: за коротший відрізок часу
досягати більшого. Та все ж цінність
життя залежить від поставлених цілей. Якщо мета – маловартісна, то
й наші зусилля будуть відповідно
такими ж самими.
Незважаючи на досягнення нашої науки, зокрема медицини, поки
що на тривалість нашого життя ми
не можемо впливати. Ми можемо
покращити своє здоров’я, та життя
все одно закінчиться. Можна лише
спробувати вкластися у відведений
Богом інтервал часу, використовуючи формулу «гірське повітря плюс
відсутність зловживань у всьому».
Замінити один ген ДНК
іншим – можливо вже сьогодні
(напр. модифіковані овочі та фрукти) та змінити склад та структуру
ДНК людини, щоб отримати продовження життя – це фантастика
завтрашнього дня. Навіть якщо
вчені зможуть це зробити (а перед
цим необхідно цей склад ще знати), то прийде нове розуміння, що
механізми взаємодії генів настільки складні і варіантів їх взаємодії
настільки багато, що нове відкриття дасть поштовх до появи нових
відкриттів з використанням надпотужних суперкомп’ютерів. Та навіть

вони не справлятимуться з підрахунками… І знову будемо чекати
нових відкриттів.
При цьому мислення середньостатистичної людини не зміниться. Як і завжди, одні будуть вірити в Бога, а інші – ні. А розвиток
науки вплине лише на тих, чиї очі
відкриті, хто в надскладній будові
людського організму побачить мудрість та творчість геніального Конструктора і Творця.
Господь дав правила нашого
короткого життя. Це Біблія. Часу для
їх пізнання та виконання цілком достатньо. Часу для розуміння основ
побудови нашого Всесвіту, для взаєморозуміння, для отримання досвіду любові та ненависті, зради та
вірності, та усякого іншого досвіду,
необхідного для побудови мудрого
життя – ми маємо достатньо. Важливо не розмінювати своє життя
на пусті речі, але йти до зазначеної
мети.
Розуміння сенсу свого життя…
Чи не воно є тим самим успіхом,
якого усі люди шукають різними
способами? А віднайти його просто
– звернутись до Бога. Бог дає людині мудрість та радість в щоденному
житті: вона не жалкує за пройденими роками, вона радіє сьогоднішньому дню і робить все, що в
її силах для поширення добра, а в
майбутнє дивиться не зі страхом,
а з надією. І це в будь-який час і за
будь-якої влади.
Ми не знаємо часу, коли закінчиться наше життя, отже залишати
головне на потім – не розумно. З
мудрістю використаймо відведені
нам цінні роки життя!
Євгеній Хорольський

Екклезіаста 3:1-14

Мандрівник із Біблією за пазухою

«Слово про Слово»
про останні події в Україні
З великим жалем ми сприймаємо події в Києві у ніч з 29 на 30 листопада та
1 грудня 2013 року, коли у мирний час у
нашій державі пролилась кров громадян
без жодних на те підстав через насилля,
до якого вдалися представники правоохоронних органів України.
Ми категорично засуджуємо факти
насилля та особливої жорстокості по
відношенню до учасників мирних акцій
протесту тими представниками влади,
які навпаки покликані захищати конституційні права громадян. Так само неприпустимим є організація і потурання провокаціям, спрямованих на радикалізацію
громадських протестів та фізичних зіткнень.
Цей шлях є загрозливим для суспільного миру та сталого демократичного
розвитку України, а такі ганебні факти насильства та провокацій є не тільки злом і
беззаконням, але й гріхом, за який доведеться відповідати перед Богом!
У зв’язку з останніми політичними подіями в країні, редакція газети «Слово про
Слово» закликає кожного християнина не
стояти осторонь сьогоднішніх конфліктів, а посилити молитви за припинення
ворожнечі та насилля. Незалежно від
різнобічних поглядів на політичні баталії,
просимо вас, брати і сестри, долучитися
до активної позиції тих співгромадян, які
намагаються запобігти глибокій руйнації у
відносинах між владою і народом.
Просімо у Бога дати небесної мудрості і
страху Господнього усім, хто представляє
нашу державу, щоб не допустити гіршого.
Разом з усім українським народом звертаємося до представників держави припинити будь-яке силове втручання, не забороняти українцям мирно висловлювати
волю народу, не застосовувати жорстоке
насильство під час громадських акцій.
Редакція «Слово про Слово»

не знає Бога в самім собі, годі
шукати Його в світі».
«Вірити в Бога не значить –
вірити в Його існування, а значить – віддатися Йому та жити
за Його Законом».
«Святість життя полягає в
робленні добра людям».
Починаючи із 1769 р. і до дня
своєї смерті (у 1794 р.) Григорій
Савич Сковорода веде мандрівний спосіб життя. Багато хто із
можновладців того часу хотів,
щоби ця відома особистість завітала до його господи. Іноді він
приходив і залишався на деякий
час, проте ненадовго. Більшу
частину життя він подорожував
і вчив простих людей слухати і
слухатись Бога. Щоби почути
мандрівного вчителя, люди часто сходились із усіх околиць, і
слава його розносилась далеко
за межі України.
Навесні 1794 р. художник
Лук’янов вмовляє Сковороду, який саме гостював у селі
Пан-Іванівка коло Харкова,
написати його портрет. Там, у
садку садиби Срезневських,
він власноруч викопав могилу,
в якій попросив себе поховати.
Кажуть, що на слова господаря про те, що його думки про
смерть — то дурниця, Сковорода відповів: «Пора, друже, закінчити мандрівку, і так усе волосся ізлетіло з бідної голови від
мордування, пора упокоїтися!»
Наступного дня він не прийшов на сніданок. Занепокоєні
господарі знайшли тіло філосо-

фа у його кімнаті. Так, 29 жовтня
1794 р. відійшов до Бога видатний мислитель і вчитель Григорій Савич Сковорода. На могилі
він заповів написати: «Світ ловив мене, та не спіймав».
Творчий спадок філософа
неможливо зрозуміти, не прийнявши його бачення світу, яке
випливало із Біблії. Адже, як він
учив, між макрокосмосом (тобто
видимим світом, який вміщає
безліч непотрібних і порожніх
речей) і мікрокосмосом (тобто
внутрішнім світом людини, який
може бути навіть більшим за
весь макрокосмос), неначе посередник, лежить Біблія, як одкровення Божої Істини і Щастя.
І людина може жити лише у
два способи: або по-світськи –
тобто, у гонитві за оманливими
регаліями і марними речами,
або по-Божому – знайти спасіння і праведність. Лише життя по-Божому дає можливість
людям віднайти правильний
погляд на все, подолати гріх і
зректися злої волі. Для Сковороди цей шлях був не в розумі
чи знанні, а у вірі й любові до
Бога. А найвищою мудрістю є
«філософствування у Христі»,
тобто роздуми про Христа і
життя із Ним, оскільки Христос
і є Істина. І найближчий шлях
до Бога – через власне серце,
через відкриття в ньому образу Божого. Здобувши це «нове
серце», людина стає «дитиною
Божою».
Олег Блощук
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П І З Н О …
Велика сива хмара повільно посунулась за гору, дощ перестав падати, і ясне
сонце знову засвітило, як і перед тим.
Сергій ще трохи почекав, поки протряхне
земля, а потім запряг коні до борін і почав
доскороджувати вчорашню ріллю. Ступав
босими ногами по теплій землі, чув, як маленькі грудочки протискувалися між пальцями його ніг, роздушувалися там і легко
лоскотали. Сергій почував себе сьогодні
чомусь дуже здоровим, веселим і щасливим. Вдихав на повні груди свіже повітря,
наповнене пахощами після дощу, злегка
підганяв коней, слухав спів жайворонків і
так йому захотілося заспівати тут на полі.
Він розглянувся навколо, побачив, що він
сам і затягнув на весь голос: «Великий
Боже як на світ погляну...»
Голос його котився полями, плив
під ясне голубе небо, вдарявся об свіжу
ріллю. А Сергій співав і співав. Здавалося
йому в цю хвилину, що нема на світі жодної війни, що всі люди брати між собою,
що над всіма народами панує Бог - Любов, бо ж довкола такий гарний всесвіт,
така пишна природа... Сонце піднялося
високо і швидко наступив полудень. В цю
пору треба годувати коней, повести до
річки, напоїти і дати їм трохи відпочити.
Сергій дійшов до кінця поля, борони залишив на ріллі, а коней пустив на конюшину. Сам пішов до воза, підготував обрік і
розвісив на драбині упряж, щоб просохла.
Потім привів коней до оброку, поставив
коло воза, а сам також сів на траві обідати. По обіді Сергій повів коней до річки напоїти, пустив їх трохи на сіножать, а сам
сів над річкою. Дивився крізь чисту і прозору воду на дно ріки, бачив там маленькі
камінчики, корінці дерев і маленьку рибку, яка випливала з під берега, обережно
наблизилася до очерету, насторожилася і
так стояла нерухомо, мов у повітрі. Сергій кинув на воду стебельце, рибка тріпнулася і щезла, мов би перетворилася в
прозору воду. В осоці щось зашелестіло,
в очереті заспівала пташка, і Сергій так
заслухався в шепіт осоки, задивився на
красу ріки, задумався, що й не почув за
собою людських кроків.
– Добридень, Сергію!
Сергій аж стрепенувся. На стежці
стояла дівчина з сусіднього села, з якою
він недавно познайомився коло пекарні.
Вона була з Київщини і працювала, як і
він, в одного німця.
– Доброго здоров’я, – відказав Сергій, встаючи.
– Гарно ти співаєш, Сергію, – почала
дівчина. – Я чула, бо саме проходила біля
річки до села. Твої пісні мають гарні мелодії, такі тужливі, дійсно наші рідні мелодії, але я не можу ніяк розуміти, чому ти
все співаєш про одне і те саме. Завжди
співаєш про Біблію, про Бога, про небо, а
не про щось інше. То ж ти ще молодий і
матимеш ще час молитися та ходити до
церкви. Співай тепер про молодість, про
квітки, про весну...
– Слухай, Оксано, – відповів Сергій, –
я знаю пісні і про природу, про квітки,про
щастя віруючої людини у Христі Ісусі, але
поки це тобі ще незрозуміле. Я сам ось
дуже люблю природу. Оця річка, трава,
ці гори довкола нас, ліс, тихий вітерець,
ясне сонце, спів пташок – це все змалку
глибоко живе в моїй душі. Тому я й співаю
Тому, Хто все це сотворив. Співаю Творцеві Всесвіту, Творцеві всього того гарного, що ми бачимо, що чуємо. Коли б я не
знав Бога, то взагалі не співав би, бо моє
життя було б сумне, журливе. Без Бога,
Оксано, нема жодної радості і щастя. Чи
молодим, чи старшим, але без Бога нема
життя. Хто ж у Христі, той завжди молодий… Коли б ти бажала увірувати в Христа, прийняти Його в своє серце, то поба-

чила б, переконалася... Дівчина голосно
засміялась.
– Маю я ще досить часу, щоб думати
вже тепер про Бога. Після закінчення війни, коли повернуся додому, вийду заміж,
потім постарію, і аж тоді можу повірити,
як ти кажеш, думати про Бога і молитися. Але це буде ще колись... Ще досить
часу...
– А звідки ти знаєш, – перебив її Сергій, – що ти доживеш до старості? Думаєш, молоді люди не вмирають?.. Дивись,
зараз якраз найбільше вмирає молодих...
Життя наше, як цвіт на траві, що сьогодні цвіте, а завтра в’яне, засихає і гине.

Життя наше, мов тонка нитка, яка кожної
хвилини може перерватися... А людина має тільки одне життя. Пам’ятай про
це... Одне життя має кожна людина і не
варто його загубити. Бог є Паном нашого
життя...
Оксана байдуже махнула рукою і пустилася йти. Те, що Сергій говорив, було їй
чужим і далеким. Від цієї розмови минуло
два тижні. Однієї ночі відбувся великий
наліт на ту околицю, де працювала Оксана і Сергій. Сотні літаків кружляли над
зеленими горами і скидали смертоносні
бомби. Навколо все дрижало. Сергій вибіг з села і пустився до недалекого лісу.
Присів там під скелею і молився Богові,
щоб Він спас його від смерті. Вмерти він
не боявся, але бажалося йому ще повернутися до далекого рідного краю, побачитися з батьком, з матір’ю. Навколо нього
падали бомби, горіли дерева, сипалася
зі скель земля... Але Сергій залишився
живим. Коли щезли літаки, він повернувся
до села і застав його майже зруйнованим.
Хата його господаря догоряла, а там згоріло його останнє вбрання, валізка, книжки і все, що він мав. Рятувати вже не було
що. Він дивився на тліючі залишки цього
господарства, мов свого власного. По подвір’ї ходив зажурений господар. Тієї миті
до Сергія прибіг якийсь незнайомий німець і зляканим голосом сказав:

– Ідіть, будь ласка, зі мною, бо за селом умирає поранена ваша землячка.
Вона просила відшукати Вас і сказати,
щоб Ви прийшли. Там нікого немає з ваших людей, а вона по-нашому не говорить...
Сергій з німцем побігли в напрямку
церкви. Навколо них лежали руїни, догоряли будинки. Їдкий дим заходив у очі.
За селом вони побачили гурт людей, а на
землі лежала закривавлена Оксана. Сергій зігнувся над нею.
– Оксано!.. Оксано!..
Дівчина не відповіла. Лежала нерухомо лежала, мов нежива.
– Оксано!..
Мовчала… Люди підняли дівчину і
занесли до недалекої хати під лісом. Перев’язали їй ліве плече, яке розірвало
уламками бомби, і послали підводу до сусіднього села по лікаря. Тим часом Оксана мов пробудилася зі сну. Відкрила очі.
Побачила біля себе людей, щось спробувала сказати, та не змогла. Пробувала
підняти голову.
– Не ворушись, Оксано, – казав
Сергій, – тобі не можна. Мусиш лежати.
Скоро приїде лікар. Лежи...
Дівчина тихо прошепотіла:
– Сергію, не треба лікаря. Не треба...
Пізно вже... Життя, Сергію, мов цвіт на
траві, мов тоненька нитка. Це правда...
Тепер уже вірю цьому. Ох, Сергію... Вона
ще хотіла щось вимовити, але кров струмком пробилася з лівого плеча на подушку
і дівчина замовкла. Важко дихала, а вуста
щось шепотіли.
Люди стояли над раненою, але неспроможні були допомогти їй. І таким же
безрадним був і Сергій.
– А чи приїде лікар? – спитав
хтось. – Міг виїхати в інше село. Таке тепер робиться на світі... Боже!..
Сергій вийшов з хати. Став у воротах,
приклав руку до чола і дивився на дорогу, звідки мав приїхати лікар. На дорозі не
було видно нікого, лише сивий дим стелився з села. Вернувся назад. На самому
порозі зустрів німця, що виходив з хати.
Німець покивав головою і тихо сказав:
– Не треба вже лікаря... Верніться...
Вже нічого не треба. Пізно...
Сергій уже не пішов до хати. Пішов
під ліс і сів на зелений моріг. Відчув, що
він сьогодні дуже втомився. Руки чомусь
дрижали, у вухах шуміло, а до серця підкрадались біль та журба. Перед ним, мов
жива, стояла Оксана.
– Досить ще часу, – ніби чув її дзвінкий голос.
Підвівся. Відчував, що трясуться ноги,
мліють коліна. Ішов до спаленого чужого
села і тихо шепотів сам до себе:
– А мати вдома виглядатиме доньки...
І не дочекається її повернення, бо «життя наше, мов квітка, як тоненька нитка, як
роса... Одна хвилинка – і нема, і пізно...»
Михайло Подворняк

А ЩО ДАЛІ?
Одного разу молодий чоловік підійшов до батька зі словами:
– Батьку, я вступив до університету, стану юристом. Нарешті я знайшов своє місце!
– Добре, синку, я радий, що ти
вирішив зайнятися навчанням. А що
ж далі?
– Через шість років я відмінно захищу свій диплом, завершу навчання.
– Добре. А що далі?
– А потім я буду старанно працювати, щоб бути успішним юристом.
– А що далі?
– Потім я одружуся, у мене будуть

діти, я допоможу їм вирости успішними людьми і отримати хорошу освіту.
– А що далі?
– Потім я піду на заслужений відпочинок. Буду радіти тим, як склалося моє життя.
– А що буде потім?
– Потім? Ну так, вічно на цій землі
ніхто не живе. Мені доведеться, як і
всім, померти.
– А що потім? Що ж буде потім?
- вже вкотре повторив батько тремтячим голосом.
– Батьку, спасибі тобі. Я забув
про головне…
Автор невідомий
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Звернення Ради Церков
до влади
Учасники громадських акцій, що в останні дні проводяться в Україні, повинні
зберігати мирний характер своїх дій.
На цьому наголошують глави українських конфесій, які у вівторок, 26 листопада 2013 року, зібрались на засідання
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у Митрополичих палатах Собору св. Софії, повідомляє сайт
ВРЦіРО.
На переконання релігійних лідерів, у
жодному разі не слід допускати насильства, провокувати його чи піддаватися
на провокації, адже слід пам’ятати, що
насильство породжує насильство.
Також Всеукраїнська Рада Церков і
релігійних організацій закликає представників держави забезпечити право
громадян на мирне виявлення своїх переконань.
«Правоохоронні органи повинні захищати громадський порядок і сприяти реалізації конституційних прав громадян
на мирні зібрання та висловлення своєї
позиції», – наголосила Всеукраїнська
Рада Церков і релігійних організацій.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала усіх віруючих
до молитви за громадський спокій в
Україні, мудрість для державних діячів
та добре майбутнє для українського суспільства.
Інститут релігійної свободи, Київ

Ієрархи Церков засудили
насильство міліції

Глави провідних українських Церков
відреагували категоричним осудом на
жорстоке побиття міліцейським спецзагоном «Беркут» мирних громадян –
учасників акції Євромайдан у столиці
України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Звернення підписали: Глава УГКЦ
Святослав (Шевчук), Предстоятель
УПЦ Київського Патріархату патріарх
Філарет (Денисенко), Предстоятель
УПЦ митрополит Володимир (Сабодан), виконавчий секретар Братства незалежних церков та місій євангельських
християн-баптистів
України
Сергій
Дебелинський, старший єпископ Української Християнської Євангельської
Церкви Леонід Падун, єпископ-номінат
Німецької євангелічної лютеранської
Церкви України Сергій Машевський,
голова Всеукраїнського Союзу Церков
ЄХБ В’ячеслав Нестерук, старший єпископ Церкви християн віри євангельської України Михайло Паночко, головний рабин м. Києва та України Яків Дов
Блайх.
Нагадаємо, що за кілька днів до кривавого розгону міліцією мирної акції на
Майдані Незалежності Всеукраїнська
Рада Церков і релігійних організацій закликала представників держави забезпечити право громадян на мирне вираження своїх переконань.
Інститут релігійної свободи, Київ

Молитовний намет
на Євромайдані

6 грудня на Майдані Незалежності в
Києві було встановлено молитовний
намет, в який може прийти будь-хто,
хто має бажання помолитися за Україну і людей, про це повідомляє сайт
газети «Слово про Слово» з посиланням на Християнський Мегапортал
invictory.com.
Головною метою молитовного намету
є: безперервна молитва віруючих прямо
в епіцентрі подій; допомога людям, які
знаходяться на майдані, де вони зможуть погрітися, випити гарячого чаю,
помолитися, звернутися за порадою.
В наметі 24 години на добу кожного дня християни (мінімум по троє) по
30 хв. моляться за Україну.
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П’ять речей, про які найчастіше жалкують перед смертю

Вмираючі люди, які на порозі смерті переоцінюють усе своє
життя, можуть багато чому навчити нас. Ми часто навіть не задумуємось над тим, що життя на
землі – обмежене в часі. Бронні
Вайр, медсестра, яка доглядала
смертельно хворих людей і була
поруч з ними останні дні їхнього
життя часто запитувала, що б
вони змінили у своєму житті, якби
могли прожити його заново.
Спочатку жінка записувала
їхні відповіді у свій блог, а з часом
з цих розмов вийшла книга «5
речей, про які люди найчастіше
жалкують перед смертю».
«Мені треба було більше
піклуватися про своїх друзів»
В останні дні життя багато
хто згадує своїх друзів і жалкує
про те, що приділяли стосункам
менше часу, ніж могли б, а іноді
просто обривали старі контакти.
Дружба, як і будь-які інші близькі
стосунки, вимагає постійної підтримки. Так, саме дружба дає душевне тепло, радість підтримки і
відчуття близькості, без них ніяк.

Зверніть увагу, чим ви зайняті зараз, а щодня о цій порі? Щоб
не шкодувати про друзів перед
смертю – приділіть їм увагу ще
за життя. «Вийдіть» із соцмереж,
знайдіть вечір, щоб посидіти з
друзями. Запитайте себе коли ви
востаннє спілкувалися наживо зі
своїми друзями? Чи знаєте ви хоч
що-небудь про їхнє життя: чим
вони живуть, чого сподіваються,
чого відверто бояться, як планують собі майбутнє? Подбайте про
них, зробіть їм невеликий подарунок, відправте виготовлену власноруч листівку, – нехай ваші друзі
відчують у своєму житті вашу
присутність.
«Мені хотілося б мати
сміливість жити своїм життям»
Найбільше вмираючі шкодують про те, що занадто часто
намагалися виправдовувати очікування інших, замість того, щоб
жити власним життям. Більшість
людей не тільки не наблизилися
до втілення своєї мрії – вони навіть зуміли забути, що у них вона
була взагалі. Жили в клопотах.

Зупинка

У Всесвіті існує місце, яке умовно можна
назвати Зупинкою. Усі люди мають там свій
куточок, особистий простір, де належить
очікувати
Автобуса.
Кожен
«пасажир»
здогадувався, що Зупинка – не кінцева станція,
а лиш перехідний етап на шляху Додому, що
існує десь там, за обрієм, куди найімовірніше
курсує Автобус. Проте ніхто достеменно не
відав, коли конкретно, в який день та час, за
ним прибуде Автобус, та куди доправить. А час
до свого «рейсу» треба ж якось скоротати: хто
ділом займався, а хто дні коротав, кожен як
звик...
А один чоловік, якому Зупинка видавалася

Що ви можете зробити вже
зараз? Згадайте, що для вас є насправді цінним. Згадайте, ким ви
хотіли стати і яким себе бачили у
найсміливіших мріях. Чи змінює
щось у світі та робота, якою ви
зараз займаєтеся? Чи дає вона
щось оточуючим і вам (звісно,
крім матеріальної винагороди).
Чи можете ви щось змінити?
«Мені хотілося б мати
сміливість висловлювати
свої справжні почуття»
Ми часто заганяємо свої
справжні почуття глибоко всередину себе, намагаючись відповідати соціальним нормам.
Чи можемо ми змінити щось
вже зараз? Для початку – не говоріть неправди собі. Можна носити
соціальну маску перед іншими,
але не наодинці з собою. Коли
переконаний, що знайшов істину, не бійся піти проти натовпу.
Бо натовп часто помиляється, а
лише сміливці досягають успіху.
«Я шкодую про те, що
так багато часу присвячував
роботі»
Багато вмираючих зізнавалися, що вони були занадто заклопотаними зароблянням грошей,
навіть тоді, коли це не було питанням життя і смерті. Найбільше
жалкували ті чоловіки, які більшу
частину свого життя віддали роботі, замість того, щоб побути з
дружиною та дітьми, батьками
чи друзями, зрештою, зайнятись
улюбленою справою.
Думаю, було б доречно запитати себе: «А як же я? Заради

надто примітивною, а очікування марудним,
заходився її облаштовувати. Він перекопав
довкола ґрунт, виклав плитку, обсадив
екзотичними кущами-квітами... Однак йому
цього здалось замало, і він зробив капітальний
ремонт усередині самої зупинки: пошпаклював,
пофарбував,
встелив
паркетом,
покрив
черепицею... Тай на цім не спинився, надалі
в хід пішли меблі: чоловік обставив обійстя
якнайкраще. Згодом придбав найновішу
техніку, провів газ, світло, Інтернет, кабельне
тв, встановив камін, фонтан, навіть міні-озерце
з лебедями розвів... Але і тут його душа не
заспокоїлась, відтак вирішив добудувати
ще кілька поверхів із мансардою, балконом,
вітражами, колонами, скляним дахом, щоб
спостерігати за зоряним небом... Майже
щодня у шикарному особняку влаштовувалися
вечірки – дівчата гронами «вішалися» на
молодого, привабливого багатія. Те, що на
сусідніх Зупинках іноді хтось замерзав в
холодних стінах чи скнів від голоду, чоловіка
мало хвилювало – яке йому до цього діло!. Тут
кожен сам за себе!
За всією цією феєрією вічного свята
призабув молодик про все на світі. Забув він і
про Автобус, який може заскочити зненацька,
забув і про те, що ця Зупинка не є справжнім
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чого я все це роблю? Заради виживання? Заради великої мети?
Заради сім’ї? Чи тому, що так
прийнято? А може варто відкоректувати свій звичний ритм життя?!!
«Мені хотілося б
дозволити собі бути щасливим»
Дехто перед смертю стверджував, що хотів бути більш відкритими для перемін. Щастя – це
вибір. Протягом багатьох років
вони робили одне і теж, закриваючи двері для нового вибору, що
могло б зробити їх щасливими.
Люди забувають, що щастя – це
вибір. Таке зустрічається доволі
часто. Людей «засмоктують» не
лише соціальні мережі, – є ще
старі звички, стереотипна поведінка тощо. Буває так, що людина упродовж життя прикидається
перед іншими щасливою, задоволеною життям аж настільки, що
мимоволі сама починає вірити в
це. Страх перед змінам не дає їм
відваги вийти їм на зустріч.
Ти, напевне, погодишся, дорогий читачу, що коли людина
вмирає, її найменше хвилює те,
що думають про неї інші. Бути
щасливими, мати можливість вибирати, посміхатися, зустрічатися частіше з друзями, близькими
й рідними людьми - ось що стає
найголовнішим.
Шановний читачу, не завадить і тобі переглянути своє життя, щоб не шкодувати, що прожив
його якось не так …
www.mirvam.org

Домом, додому він може попасти лише на
Автобусі… Раптом, в найбільш непідходящий
момент, під’їхав Автобус, який забрав його у
Невідомість – а шансу відмовитися не було.
Всі нажиті чоловіком блага зосталися стояти
«сиротою», позаяк прихопити їх із собою
теж було неможливо. Втім, пустувало добро
недовго: його швидко розтягли по своїх закуткахЗупинках інші захланні любителі легкої наживи.
Їх час повертатися Додому ще не прийшов.
І почали собі зводити Зупинки-палаци аж до
самозабуття, упиваючись «процесом»...
Наше життя – це всього-на-всього
Зупинка на шляху Додому – до Вічності. Ніхто
й не заперечує, що цей відрізок часу хочеться
провести у комфорті й добробуті. Однак
дуже часто ми захоплюємося здобуттям й
накопиченням цього всього настільки, що
абсолютно забуваємо про те, що рано чи
пізно нам доведеться залишити все і все-таки
відправитись Додому. З собою ми не візьмемо
жодної валізи…
Прагнення комфорту – типове для всіх.
Однак потрібно пам’ятати, що ми на землі не
назавжди. Необхідно потурбуватися про своє
майбутнє вже сьогодні.
Задумаймось!
Оксана Швець

Старого року знов не стало
Старого року знов не стало,
І, як завжди, новий настав;
І знов питання залунало:
Чи ти духовно кращим став?
Тобі дає Господня ласка
Добра над міру, щоб ти мав;
А через те, скажи, будь-ласка:
Чи ти духовно кращим став?
Багато сил благословенних
Із Божих пригорщів ти взяв;
Вони щорічні і щоденні,
Щоб ти духовно кращим став.
Частенько Бог твою гординю
Упокоряв і усмиряв,
Тебе приводив у святиню,
Щоб ти духовно кращим став.
Господь тебе, як батько сина,
У світ широкий не пускав,
А це – усіх причин причина –
Щоб ти духовно кращим став.
Так рік за роком відлітає,
А що із них ти скористав?
Сьогодні ще Господь питає:
Чи ти духовно кращим став?..
Дмитро Воєвода

Новорічна ніч
Ніч — хіба що символічна,
Бо ніхто не спить ніде.
Рік старий пішов у вічність,
А Новий до нас гряде.
З ним — нове тисячоліття
Зачинає свій розбіг.
О, як в небі зорі світять,
Аж якось не по собі!
Аж тривожно, урочисто,
Незбагненно на душі,
Світлі помисли пречисті
Хтось в мені розворушив.
Серцю дав нову надію,
Що не все в житті дарма.
Хто любов з Христом розділить —
Той збагне: журби нема.
Хай іде до нас у гості
Рік Новий в цю дивну ніч.
Він — від Бога, з високості,
Для нових уже сторіч.
Шлях до вічності, де справді —
Ні початку, ні кінця.
Може, рік цей буде в радість
Для усіх нас, для Творця?
Я ж йому у кожнім слові
Віддаю душі тепло…
Може, рік цей — Рік любові?
Хай би справді так було.
Сергій Рачинець

Хіба можливо
Хіба можливо правду віднайти
На цій землі, де гріх панує зроду,
Коли любові рушаться мости
Поміж людьми, поміж самих народів,
Зростає зло, якому все одно,
Чи буде світ, чи завтра він загине,
І в душі, як в відчинене вікно,
Щодня тривоги лізуть безупинно,
З безодні в безвість нас ведуть боги,
Що піднялися на олімпі влади?
О Господи, дай сили і снаги В Твоїх словах відкрити вічну правду
Й нести у світ, що вже сповна надпив
Із чаші дня життя гіркого трунку,
Аби прозрів і мій народ сліпий
І вийшов на дорогу порятунку.
Сергій Рачинець

Запрошуємо вас

