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Я народився у звичайній українській 
родині, де про Бога згадували дві-

чі на рік: на Різдво та Великдень. Навіть не 
про Бога, а про те, що ці свята мали якесь 
відношення до Бога. У 14 років я закохався. 
Взаємності ніякої. Якби в той час проводили 
конкурс найнещаcнішого серед людей, ду-
маю, що в номінації «убитий горем» я зайняв 
би перше місце. Тоді я подумав: «Якщо є 
хтось, хто може мені допомогти, то, напевно, 
це Бог».

Саме в цей момент мої напіватеїстичні 
погляди захиталися. Пам ̛ ятаю, як став на 
коліна перед вікном, підняв погляд до небес 
і почав молитися хитро: «Боже, якщо Ти є, 
будь ласка, зроби так, щоб вона мене полю-
била». У чому хитрість? Чомусь мені в той 
час здавалося, що Бог буде дуже зацікавле-
ний довести мені Своє існування, а значить, 
дасть мені те, про що я Його так пристрасно 
прошу. Зізнаюся, чим більше я молився, тим 
менше уваги вона звертала на мене. У той 
час в газетах з’явилися перші публікації про 
НЛО. Я подумав: можливо, Бог дуже зайня-
тий, або Він згадав моє атеїстичне минуле. 
Напевно, я не гідний бути почутим. Тому я 
почав молитися ще й до інопланетян. На ща-
стя, не допомогло.

Я вирішив залишити своє провінційне 
містечко в Рівненській області під назвою 
Острог. Незважаючи на мрії про юридичну 
кар ̕ єру, вирішив вступати до Рівненського 
медичного училища. Як кажуть, за компанію. 
Поступив. Почалося студентське життя, по-
шуки любові і сенсу життя. На третьому курсі 
у мене загострилася поширена форма важ-
кої хвороби під назвою «хандра». Це коли 
все навколо сірого кольору. Вранці проки-
даюся, дивлюся на небо, а воно – сіре. Сіре 
сонце. Сірі квіти. Сірі люди. Життя не має ні-
якого сенсу... Саме в такому стані, прогулю-
ючи в черговий раз пару «терапії», я вирішив 
відсидітися в читальній залі. На свій подив, я 
побачив, що в ряді з медичною літературою 
стоїть невеличка шафка з зовсім іншою лі-
тературою. У ньому на найвиднішому місці 
була книга в чорній обкладинці, на якій золо-
тими літерами було написано: Новий Завіт і 
Псалтир. Мені було страшно взяти цю книгу 
в руки, тому я почав читати книгу «Істинний 
християнин». 

Пізніше почав відвідувати групу з вивчен-
ня Біблії. 

У 18 років я покаявся – звернувся до Бога 
в молитві, усвідомивши, що я грішний, ви-
знавши, що безсилий змінити себе. До того 
часу я увірував, що Ісус – реальна Особи-
стість. Він помер за мене. 

Вже більше ніж 20 років я віруюча людина 
і щасливий від цього.

Пограбування
Якось я чув історію про дивне пограбу-

вання. Це навіть не було пограбуванням. У 
супермаркет уночі проникла група професій-
них злодіїв. Їм вдалося увійти непоміченими, 
якимось хитрим чином обійшовши всю си-
стему сигналізації. Але вони нічого не винес-
ли з цього магазину. Знаєте, що вони зроби-
ли? Поміняли цінники на товарах. Велосипед 
продавався за ціною футбольного м ̓ яча. До-
рогий музичний центр – за ціною велосипе-
да. Думаю, на наступний ранок вони стояли в 

черзі одними з перших, щоб щось купити. Ви 
не повірите, але тільки через 2 години пра-
цівники магазину зрозуміли, що трапилося. 
Хтось із вас подумав: де ж я був в той день? 
Насправді, багатьом пощастило. Подумати 
тільки: купити дорогий, якісний велосипед за 
ціною китайського футбольного м ̓ яча. Але 
були й ті, кому тоді не пощастило. В той день 
вони, купуючи деякі товари, не звернули осо-
бливої уваги на ціну, і переплатили. Значно 
переплатили. Життя – складна річ, дуже ча-
сто ми витрачаємо дуже багато часу і сил на 
те, що є дешевим, безвартісним… Одне із 
найскладніших питань життя: «Як же не роз-
міняти своє життя на щось дешеве, непотріб-
не або навіщо ми живем, у чому сенс життя? 
Хтось скаже: «Для чого задаватися такими 
складними запитаннями, залиште це для фі-
лософів, хай вони спробують з ' ясувати те, 
про що людство думає потягом усієї історії». 
Але це питання настільки серйозне, що його 
повинен задати собі кожен із нас. 

«Футлярчики»
Друзі мої! Якщо вам 20 років, ви прожили 

вже більше десяти мільйонів хвилин. У та-
кому випадку, якщо вам 20 і більше, ви точ-
но, як мінімум, мільйонер. Якщо ви прожили 
60 - 70 років, Бог подарував вам близько 40 
мільйонів хвилин. Час - гроші. Це колосаль-
не багатство. Питання: якщо мені 17, 18 або 
20 років – куди вкласти те, що називається 
життям, щоб не розміняти його на щось абсо-
лютно нецінне в очах вічності? У чому ж сенс 
життя? Дехто скаже: «Хіба можна стати ба-
гатшими, здоровішими, успішнішими, знай-
шовши відповіді на це складне питання?» 
Але зараз я хочу переконати вас, що це дуже 
важливе запитання.

Олександр – годинниковий майстер. Уя-
віть, що кілька років він трудився над тим, 
щоб створити перший в світі пристрій під 
назвою годинник. Оскільки я – один з його 
друзів, він вирішив цю штуковину подарува-
ти мені. Переживши неймовірну ейфорію від 
подарунка, я не запитав його, що це за шту-
ковина і для чого вона. Коли я прибіг додому і 
мої емоції вщухли, нарешті я задався питан-
ням: «Гаразд, Станіславе, подарунок – клас-
на штука, але для чого вона?» Перше, що 

спадає на думку, що це – справжня чоловіча 
прикраса. Як я відразу не здогадався? Ні, це 
не прикраса. Напевно, Олександр придумав 
цю штуковину, щоб кожного разу, коли мені 
прийдеться ремонтувати взуття, я забивав 
нею цвяхи. Як ви думаєте, чи довго б проіс-
нував цей годинник? Звичайно ж, ні. До пер-
шого нормального цвяха. Мені треба було 
зупинитися, повернутися до Олександра і 
поставити йому просте запитання: «Скажи 
мені, що це за річ і для чого вона?» Тоді б 
він мені сказав: «Це – годинник, прилад, який 
допомагає відраховувати секунди, хвилини, 
години. Його носять на руці, і ти, Станіславе, 
обов’язково повинен іноді уважно поглядати 
на них, щоб контролювати час».

Просте запитання: «Для чого цей при-
стрій?» – і від того, наскільки правильно я 
знайду відповідь на це питання, залежить як 
довго він проіснує. Цей приклад порівняння 
життя з годинником дає поштовх задуматись 
ще раз: «То для чого все-таки нам дано жит-
тя?» Утім кожна неправильна відповідь – це 
ризикувати своїм життям, забиваючи умовні 
«цвяхи».

Пропоную розглянути й іншу, не менш 
яскраву, ілюстрацію: окуляри і футляр для 
них. Що цінніше футляр чи окуляри? Якщо 
навіть футляр дорожчий, звісно, окуляри ма-
ють більшу функціональну цінність, особли-
во, якщо необхідно терміново щось прочита-
ти чи записати. Біблія говорить, що у кожного 
з нас є тіло і душа. Коли ви дивитеся на мене, 
то не бачите моєї душі, але «футляр»: 172 см 
росту, 72 кг. Але як тільки ми народилися, 
мама і тато думають, як би зробити так, щоб 
нашому «футлярчику» було сухо, тепло, сит-
но, затишно, комфортно. Ми ростемо. Для 
роздумів про нашу душу часу особливо не-
має. Відтак, час готуватися до школи. Знову 
тато й мама думають: як одягнути дитину? 
Форма, взуття, все інше. Часу думати про 
душу знову немає. Ми стаємо старшокласни-
ками. Тоді у тата і мами починаються серйоз-
ні проблеми. І не дивно, бо молоді хлопці та 
дівчата хочуть, щоб їх футлярчик виглядав 
дуже красиво і презентабельно. Часу думати 
про душу у нас, молодих, немає. Ми закінчу-
ємо школу. Тато і мама думають: як влашту-

вати своє дитя, бажано у вищий навчальний 
заклад. Питання: «Навіщо?» Щоб отримати 
хорошу освіту, професію, добре заробляти. 
Але для чого? Щоб «футлярчик» поселити в 
«скромний» котедж з унітазом за 5000 $. Для 
того, щоб «футлярчик» звозити щонайменше 
раз на рік хоча б в Туреччину. Щоб «футляр-
чик» посадити в суперсучасний салон авто. 
Часу думати про душу знову немає… Настає 
момент, коли ми одружуємося. Народжують-
ся діти і все те ж повторюється в їхньому 
житті. І навіть коли ми стаємо дідусем і ба-
бусею, то накопичуємо з пенсії, щоб нашим 
внучатам зібрати хоч щось для їхніх «фут-
лярчиків». Часу думати про душу, як прави-
ло, немає. Потім настає мить, яку зазвичай 
ми не плануємо: серце робить останній удар, 
зіниці розширюються… Тіло через кілька го-
дин покриється неприємними плямами. Наш 
«футлярчик» покладуть у ще один «футляр-
чик». Проведуть в останню дорогу з жменею 
землі, «щоб вона була пухом».

Але що ж з нашою душею, яку ми носимо 
в цьому тлінному тілі? Адже вона насправді 
в очах неба, Бога, вічності – найцінніша?

Доля бізнесмена
Одного разу Ісус Христос розповів істо-

рію про дуже успішного і респектабельного 
бізнесмена. За рік свого бізнесу він створив 
настільки хороший бізнес, що його річного 
заробітку вистачило б для ситого, заможно-
го життя на багато років. З людської точки 
зору, цей бізнесмен був дуже розумною лю-
диною. Формула його життя була б дуже по-
пулярною в наш час: взяти від життя все, що 
тільки можна. І сказав цей багач: «Зроблю 
так: розвалю  свої клуні, збудую більші, 
зберу туди все моє збіжжя та моє до-
броі скажу своїй душі: Душе, маєш вдо-
сталь добра, зібраного на багато років: 
спочивай, їж, пий, веселися». Та раптом 
Бог звернувся до нього: «Нерозумний, цієї 
ночі душу твою зажадають від тебе; а 
те, що ти приготував, кому воно буде?» 
(Лк. 12:18-20). У його житті сталося те, що він 
зовсім не планував. Якщо у нього був діло-
вий щоденник, напевно, там все було роз-
писано. Адже час – гроші. Але в щоденнику 
він точно не зазначив день, годину, хвилину і 
секунду своєї смерті. В очах Бога цей чоловік 
був нерозумним.

У чому сенс життя?
Уявіть, що зараз кожному з нас рівно 20 

років. А зараз я пропоную вам повернутися в 
минуле на 20 років і 3 місяці. Нас немає, але 
ми є - під серцем нашої мами. Давайте уяви-
мо собі, що ми в повній свідомості почина-
ємо роздумувати про життя і говоримо собі: 
«Ось життя, бери від нього все, що можна». 
Як добре. На вулиці - 20 градусів, а тут – ста-
більна температура. За газ і електрику пла-
тити не треба. В магазин ходити не треба. 
Навіть, даруйте, туалет на місці. Ось воно, 
життя! Зараз ми розуміємо, що насправді 
цей термін дев 'ять місяців даний немовляті, 
аби «приготуватися». Приготуватися до дня, 
який не залежить від нього. Коли він зали-
шить цей маленький світ, то увійде в світ, 
який набагато більший і прекрасніший. 
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І головне, що він повинен зробити в цей 
термін під назвою «вагітність» – це «приготу-
ватися». Я чув історію про двох ще ненарод-
жених близнюків. 
Один з них звернувся до свого брата з на-
ступними роздумами: «Брате, невже ти не 
віриш в життя після пологів?» – «Не знаю, 
звідти ще ніхто не повертався», – відповів 
той.

Дорогі читачі, давайте все ж таки з̛  ясуємо 
у чому сенс земного життя? Невже це лише 
80, 70, 60, 40, 30 чи 18 років земного існуван-
ня? Один мій знайомий переніс у дитинстві 
складну форму тонзиліту (ангіни піднебінних 
мигдаликів), внаслідок чого мав ускладнення 
з боку серця. Воно зупинилось, коли йому 
було лише 18. То у чому сенс цього терміну 
під назвою «життя»?! Приготуватися до дня, 
який залежить не від нас. Після смерті ми 
увійдемо в інший, досконаліший світ, необ-
межений часом, вічний…

Одна з найпрекрасніших проповідей, ска-
заних апостолом Павлом, якої цілком до-
статньо, аби збагнути у чому насправді сенс 
життя. Цитую уривок: «Бог, Який створив 
світ і все, що в ньому, будучи Господом 
неба і землі, не живе в рукотворних хра-
мах. Він не приймає служіння людських 
рук, бо, не потребує нічого, оскільки Сам 
дає всім життя, і дихання, і все. Ство-
рив Він з одного весь людський рід, щоб 
жив по всій поверхні землі, визначивши 
заздалегідь окреслені пори та межі їх-
нього проживання, щоб шукали Бога: 
може, відчують Його і знайдуть, бо ж не-
далеко Він від кожного з нас (Дії 17:24-27).

Але навіщо, Господи? 
У Варшаві на одному з головних католиць-

ких храмів є величезний напис: «Життя дано, 
щоб шукати Бога». 

Шановні читачі, можливо, комусь пощас-
тило народитись і вирости у прекрасній ро-
дині, здобути хорошу освіту у престижному 
закладі, збудувати успішну кар'єру лікаря, 
вчителя, політика чи навіть президента; ста-
ти відомим науковцем, отримати Нобелів-
ську премію; посадити дерево, побудувати 
будинок і народити сина… Та навіть якщо ми 
досягнули цього всього, але не приготували-
ся до дня, що не залежить від нас, що буде 
з нами, коли після смерті ми ввійдемо в світ, 
де Бог? 

Ми тут, тому що Бог дозволив нам народи-
тися. Тому що Він створив нас. Але чому ми 

Його повинні шукати? Чому Бог грає з нами 
в хованки? Не грає. Ми були створені для 
спілкування з Ним. Але через Адама та Єву 
все людство обрало інший шлях. Ми захоті-
ли бути богами і самим вирішувати, що до-
бре, а що погане. Ми вирішили жити, як нам 
хочеться, самі визначати, що є добро, а що 
зло. «Людина – звучить гордо». Саме через 
гріх ми втратили спілкування з нашим Твор-
цем. Після цього в душі кожного з нас з’яви-
лася порожнеча неймовірної глибини, яку ми 
різними способами намагаємося заповнити. 
Однак з цього нічого не виходить.

58–річна американська співачка Шерон, 
яка виглядає 35-річною, блискуче збудува-
ла свою музичну кар'єру. Під час свого ос-
таннього туру, з яким вона відвідала багато 
країн, кожен концерт розпочинала піснею: «Я 
так і не знайшла того, чого шукала». Вона до-
сягла у своєму житті того, про що більшість 
молодих людей мріють: гроші, славу, визан-
ня. Вона досягла цього, але зізнається своїм 
слухачам, які дивляться на неї із захоплен-
ням: «Я так і не знайшла те, чого шукала».

Ти не заспокоїшся, поки не знайдеш Бога. 
Життя не наповниться сенсом, поки ти не 
знайдеш Його. Але питання: де шукати Його і 
як? Ось для чого Бог дав нам Біблію. Він від-
кривається нам через Своє Слово. Ви хочете 
знати щось про Бога? Досліджуйте Писання. 
Зверніться до нього. Є церква – відвідуйте 
її, шукаючи Бога. Знаєте, на якій відстані 
знаходиться Бог? Написано: «недалеко від 
нас». Він на відстані молитви. Я не кажу про 
молитву, якою моляться всі студенти перед 
іспитами. Я не кажу про ту молитву, якою 
моляться хлопець або дівчина, коли виникли 
проблеми з міліцією, з батьками. Ні, це та 
молитва, яка дозволить знайти Бога, відчути 
Його, повернути утрачений рай. У перекладі 
слово «Едем» означає задоволення. Пер-
ші люди мали величезне задоволення не в 
тому, що їли фрукти, не купуючи їх у супер-
маркетах чи на ринках, але мали задоволен-
ня і щастя від близьких відносин зі своїм Тво-
рцем. Але ми втратили цей Едем і шукаємо 
його. Бог на відстані молитви  покаяння від 
кожного із нас.

Закінчуючи свою проповідь, апостол Пав-
ло говорить: «Отже, Бог незважаючи на 
часи незнання, тепер наказує всім лю-
дям скрізь каятися» (Дії 17:30). Бог гово-
рить про покаяння. Це означає, що ми по-
винні змінити своє ставлення до своїх гріхів, 
до способу свого життя і способу мислення. 
Можливо, Ви – хороша інтелігентна людина. 

Я також був таким «благочестивим» грішни-
ком: випивав «інтелігентно», для настрою 
– не більше, тягнув на червоний диплом, 
ніколи не мав проблем з міліцією, а сусід-
ські матері своїм синам ставили мене за 
приклад. Незважаючи на це, у віці 18 років, 
коли я заглянув у Писання, то зрозумів, що 
я – грішник. Світло Святого Письма потужно 
і яскраво проникло у мою душу. Бог раптом 
вивернув мене навиворіт і показав ті сторо-
ни, які ніхто не знав, крім мене. Я – грішний. 
І ви грішні. Бо так про це говорить Біблія: 
«Адже всі згрішили й по збавлені Божої 
слави» (Рим. 3:23). Ось чому прийшов на 
землю Ісус. Він прийшов не для того, щоб 
в календарі стало на кілька свят більше, чи 
щоб мали ми привід добре погуляти на Різд-
во та Великдень. Він залишив славу небес, 
зодягнувшись в людське тіло, дозволивши 
розіп'яти Себе… Він прийшов, тому що тіль-
ки Його кров, Його смерть були здатні запла-
тити гідну ціну за наші гріхи, за гріхи усього 
світу…

Гріх завжди тягне наслідки під назвою 
«смерть». В першу чергу, це смерть духовна. 
Але Ісус прийняв цю смерть. Чи означає це, 
що тепер ми можемо жити, як захочемо? 

Повірити – це більше, ніж тільки визнати 
факт існування Бога і того, що зробив Ісус. 
Це – скоритися Божому Слову. Це – покаяти-
ся. Це кардинально змінити своє ставлення 
до способу життя, присвятити себе Богові, 
щоб Він допоміг нам жити так, як написано 
в Біблії.

Покаятися – це помолитися. Звернутися 
до Бога з простими словами: «Господь! Я –
грішний. Я не можу сам себе змінити. При-
йми мене. Прости мене». 

У чому сенс життя? Щоб шукати Бога. Ми 
тут, на цій землі, не для того, щоб собі до-
годжати, а для того, щоб приготуватися до 
зустрічі з Ним. 

Він недалеко від нас, Він не ховається. 
Гріх роз ̛ єднав нас з Богом, але Бог зробив 
усе, щоб ми Його шукали і знайшли. Він за-
лишив для нас Біблію, Своє Слово, дав Ісуса 
Христа у жертву за наші гріхи, залишив цер-
кву на землі і дав право кожному на молитву. 

Дорогий читачу, чи був у твоєму житті мо-
мент, коли ти щиро каявся, коли ти говорив 
Богу: «Прости мене, Господи. Я грішний, 
прости. Зроби мене таким, яким хочеш бачи-
ти. Увійди в мою долю, в моє життя, в мою 
душу». Життя з Богом – нелегке, але воно 
прекрасне! 

Господи, нехай буде почута молитва тих, 
хто взиває до Тебе, а решта – нехай почнуть 
ревно шукати Тебе.

С.  Грунтковський

У чому сенс життя?

Співачка Ганна Герман
була глибоко віруючою людиною

Відома польська і радянська співачка Ганна Герман була переконаною християнкою. Не тільки Ганна, а і її чоловік Збігнєв 
Тухольський, який після смерті коханої дружини більше не шукав собі жінки, теж був християнином.

Польська співачка Ганна Герман народилась на території Ра-
дянського Союзу в м. Ургенч – Узбекистан. У неї було важке дитин-
ство. Батька репресували. Вона жила з мамою і бабусею в сім’ї, яка 
мала голландське коріння.

Потім, під час війни, мама вийшла заміж удру-
ге, за польського офіцера, який через кілька міся-
ців пропав безвісти. Саме тому сім’я Герман пе-
реселилась до Польші для того, щоб спробувати 
відшукати його там, не знаючи, що він давно заги-
нув. В Польщі без знання мови було важко знай-
ти хорошу роботу. Щоб прогодувати сім’ю, мама 
Ганни – Ірма Герман працювала зранку до ночі.

Вихованням майбутньої співачки займалась 
бабуся. Вона була глибоко віруючою жінкою. Коли 
Ганна стала знаменитою співачкою, вона неодно-
разово говорила: «Все, що в мені добре, це зав-
дяки моїй бабусі». Всі, хто спілкувався з співач-
кою, підкреслюють, що вона була дуже милою, 
лагідною, чуйною жінкою, позбавленою всякої 
пихатості, дуже простою і відкритою.

Хоча на той час вона ще не примирилася з Богом, проте в піс-

нях, які вона вибирала для свого репертуару, не було нічого, що б 
суперечило її християнському світогляду. 

Якось, після одного з концертів, бабуся сказала їй що була б 
дуже рада, якщо б Ганна заспівала в церкві, на 
що Ганна відповіла, що обов’язково колись заспі-
ває.

Через кілька років стало відомо, що співачка 
хвора на рак пізньої стадії, коли їй вже ніхто не 
міг допомогти. Ганна попросила, щоб їй принесли 
бабусину Біблію, читаючи її, вона щиро наверну-
лась до Господа. Ганна помирала як людина, яка 
знає Бога. Не дивлячись на страждання, які вона 
переживала через хворобу, в її серці жила надія 
і віра.

Вона створювала музику на вірші з Біблії і за-
писувала на магнітофон. З аписи її християнських 
пісень вже після смерті прозвучали у церкві її ба-
бусі. На її надгробній плиті написані слова остан-
ньої пісні, яку вона заспівала в своєму земному 

житті: «Господь – то мій Пастир». 
Джерело: biblepravda.com

16. Він розповів їм притчу, кажучи: В 
одного багатого чоловіка рясно вро-
дила нива.

17. І думав він, говорячи сам до себе: 
що робити, коли не маю куди зібрати 
врожаю?

18. і сказав: Зроблю так: розвалю  свої 
клуні, збудую більші, зберу туди все 
моє збіжжя та моє добро

19. і скажу своїй душі: Душе, маєш 
вдосталь добра, зібраного на багато 
років: спочивай, їж, пий, веселися…

20. А Бог до нього промовив: нерозум-
ний, цієї ночі душу твою зажадають 
від тебе; а те, що ти приготував, кому 
воно буде?

21. Та к буває із тим, хто збирає для 
себе, але не багатіє для Бога.

Луки 12:16-21

У чому сенс твого 
життя?

Дорогий друже, дозволь задати тобі 
питання, яке є найголовнішим питанням 

твого життя. 
Його ти іноді задавав собі і досі не 

отримав задовільної відповіді. Для чого 
ти живеш?

Відповідь на це питання задають собі люди 
впродовж віків і дуже часто дають на нього 
неправильну відповідь. Один із найвизначніших 
російських поетів Олександр Пушкін також 
шукав відповіді на подібні запитання: «Дар 
напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты 
мне дана? Цели нет передо мною: сердце 
пусто, празден ум, и томит меня тоскою од-
нозвучный жизни шум…»

Його відповідь можна перефразувати: 
«Живу, щоб жити…»

Уявіть собі: хтось запитав людину, яка несе 
мішок зерна: «Для чого ти несеш цей мішок?» 
І отримав би відповідь: «Несу, щоб нести». 
Зрозуміло, що відповіді, по суті, немає. Завжди 
існує категорія людей, які на запитання про 
мету життя відповідають: «Не знаю». Вони 
чимось схожі на пасажира, що, сидячи у вагоні 
потяга, не знає куди їде...

Такі відповіді не повинні бути характерними 
для людей, які є розумними творіннями Божими, 
наділеними розумом. Людина обов’язково 
повинна в житті керуватись якоюсь ціллю. Вона 
має мати мету в житті, задля якої живе… 

Одного разу я запитав одну людину для 
чого вона живе. У відповідь прозвучало горде: 
«Я живу для роботи». Але і ця відповідь не є 
правильною. Ми не можемо жити лише заради 
роботи. Ми працюємо для того, щоб жити, 
а не навпаки. Іноді зустрічаєш людей, які 
стверджують, що живуть для сім'ї, дехто – для 
суспільства, для народу, для людства, інші – 
для мистецтва, науки і т.д. Однак усі ці відповіді 
незадовільні, бо провокують до цілого ряду 
зустрічних запитань: «Тоді для чого живе 
суспільство, народ, людство? Яка мета 
мистецтва, науки і т.д.?»

На ці питання відповіді немає! Без віри, 
без Христа на це питання відповіді немає! 
Але в Біблії, ми знаходимо просту і зрозумілу 
відповідь. Апостол Павло пише: «Для мене 
життя – Христос» (Филип. 1:21).

Сенс цих слів дуже простий. Мета життя 
полягає в тому, щоб присвятити своє життя  
Тому, Хто подарував нам його – нашому Творцю 
і Богу. Це єдина правильна відповідь. При такій 
відповіді стає ясно: моє життя – для Бога; моя 
робота – для Бога; моя сім›я, суспільство, народ 
і людство – для Бога; мистецтво і наука – для 
Бога. Усе – для Нього Одного, бо все походить 
від Нього. При такій відповіді все наше життя 
виявляється осяяне сяйвом сонця, яке ніколи 
не заходить, не гасне.

О, якби ти міг відповісти: «Я живу для Бога!» 
Саме до такого життя Він кличе тебе. 

Прийми Його заклик - і будеш мати високу мету 
життя.

 С. Проханов
Мета життя полягає в тому, щоб 

присвятити його Тому, Хто подарував 
нам його – нашо му Творцю і Богу
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 Янукович відзначає зниження ролі 
християнських цінностей в ЄС

Президент Віктор Янукович відзначає зниження 
ролі і уваги до християнських цінностей в країнах 
Європейського Союзу.
Про це сказав в ході прес-конференції на 

ІІІ Всеукраїнському батьківському форумі депутат 
Верховної Ради від фракції Партії регіонів, 
представник Президента в парламенті Юрій 
Мірошниченко.
Мірошниченко також зазначив, що Президент 

наполягає на проведенні Україною альтернативного 
шляху, заснованого, перш за все, на традиційних 
християнських цінностях.
Він закликав громадян почати з себе і більше 

приділяти уваги поширенню релігійного навчання 
в сім ̛ ї.

«У нас багато проблем. І в моєму житті, в моїй 
роботі я щодня стикаюся з тим, що я роблю погані 
вчинки і погані справи... Але я не можу піти (з 
роботи)... якщо є шанс щось змінити на краще. І в 
кожного з нас є такі сили змінити ситуацію в країні... 
Я закликаю вас до активності, а батькам хочу 
порадити: беріть свою сім ̛ ю і йдіть до церкви, ведіть 
своїх дітей до недільної школи ...» – наголосив він.
Як повідомляло агентство, Янукович і прем ̛ єр-

міністр Микола Азаров вважають, що християнські 
цінності об ̛ єднують українців.

http://vsenovosti.in.ua
Статистика: релігійні організації 
України лише на 64% забезпечені 

культовими будівлями
Для богослужінь релігійні організації 

використовують 23814 культових будівель і 
приміщень, пристосованих під молитовні.
Про це зазначено у Звіті про забезпеченість 

церков і релігійних організацій України культовими 
будівлями та приміщеннями, пристосованими під 
молитовні, затвердженому Наказом Міністерства 
культури України від 21.03.2013 року № 215, 
повідомляє Інститут релігійної свободи.
Рівень забезпеченості релігійних організацій 

приміщеннями для богослужінь становить 64,3%. 
Такий висновок можна зробити, зіставивши ці дані 
з кількістю релігійних організацій в Україні станом 
на початок 2013 року.
У 2012 році релігійним організаціям передано: у 

власність – 266 культових будівель, в користування - 
1, з них пам›яток архітектури – 18.
Протягом минулого року побудовано 247 

культових споруд, а в оренду взято додатково 54 
приміщення.

http://prochurch.info
Кабмін ускладнив ввезення 

гуманітарної допомоги в Україну,
в тому числі на адресу церков

Механізм оформлення, розмитнення та ввезення 
в Україну гуманітарної допомоги з грудня 2012 
істотно змінився в результаті адміністративної 
реформи, проведеної Урядом.
На гуманітарну діяльність церков та інших 

благодійників найбільш відчутно позначилася 
ліквідація Комісії з питань гуманітарної допомоги 
при Кабінеті Міністрів України. Підставою для 
цього стало внесення змін до Закону України 
«Про гуманітарну допомогу», повідомляє Інститут 
релігійної свободи.
Законопроект № 10223, розроблений 

Міністерством юстиції та внесений в парламент 
Представником Президента України у Верховній 
Раді Юрієм Мірошниченком, був проголосований 
16 жовтня 2012 без обговорення і без розгляду 
поданих депутатами поправок до другого читання. 
Нагадаємо, що аналогічні порушення регламентних 
процедур мали місце і при внесенні змін до 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» (законопроект № 10221).
Як наслідок, з 2 грудня 2012 року, коли 

повноваження ліквідованої Комісії були передані 
в Міністерство соціальної політики України, 
гуманітарна діяльність релігійних організацій стала 
фактично неможливою через відсутність належної 
нормативно-правової бази, невизначеностей і 
тривалості процедур оформлення вантажів.
У зверненні, підготовленому на ім›я Президента 

України, Рада Євангельських Протестантських 
Церков України (РЄПЦУ) зазначає, що така ситуація 
«створює передумови для затягування розгляду 
питань про ввезення в Україну гуманітарних 
вантажів і їх своєчасного доставляння нужденним 
громадянам».
Незважаючи на запевнення міністра, серед 

гуманітарних вантажів, які за останні місяці не 
змогли бути ввезені в Україну через бюрократичні 
перепони, знаходяться віддруковані за кордоном 
Біблії і інша християнська література. На думку 
благодійників, затримка або навіть неможливість 
їх ввезення в Україну негативно відіб'ються на 
належному святкуванні 1025-річчя хрещення 
Київської Русі, запланованому провести на 
державному рівні.
Релігійна громадськість очікує від Президента та 

Уряду України невідкладних заходів, спрямованих на 
відновлення механізму оперативного міжвідомчого 
узгодження, оформлення, розмитнення та ввезення 
в Україну гуманітарної допомоги.

http://prochurch.info

Піщані замки
Яскраве сонце, солоне 

морське повітря, ритміч-
ний шум хвиль. Маленький 
хлопчик грається на березі. 
Сидячи навпочіпки, він на-
повнює піском яскраво-чер-
воне відерце, перевертає 
його, піднімає — і ось уже 
маленький архітектор, за-
доволений собою, розглядає 
споруджену ним вежу замку. 
Весь день він буде трудити-
ся: викопувати рів, зводити 
стіни. Кришки від пляшок 
стануть його сторожею, па-
лички з морозива — моста-
ми. Тут буде замок з піску. 

***
Велике місто. Людні вули-

ці. Нескінченний гул машин. 
Дорослий чоловік сидить за 
столом свого офісу. Він роз-
глядає папери, сортує їх, 
віддає вказівки співробітни-
кам. Притискаючи плечем 
до вуха телефонну трубку, 
пальці бігають по клавіатурі, 
раз у раз набираючи один 
номер за іншим. Назива-
ються цифри, підписуються 
контракти, і ось чоловік з 
почуттям глибокого задово-
лення переглядає дані про 
свої прибутки. Все життя він 
буде трудитися: будувати 
плани, прогнозувати май-
бутнє. Відсотки із вкладів 
стануть його сторожею, при-
бутки — мостами. Тут буде 
побудована імперія.

***
Два будівельники замків. 

У них багато спільного. З 
крупинок вони зводять ве-
личні споруди. Вони творять 
з нічого щось. Обидва ціле-
спрямовано і старанно пра-
цюють. І праця кожного з 
них закінчиться, коли наста-
не «час припливу». Однак 
на цьому схожість між двома 
будівничими закінчується. 
Хлопчик знає про кінець, 

а дорослий не хоче думати 
про це. День наближається 
до закінчення, погляньмо ж, 
як веде себе хлопчик. Хви-
лі сантиметр за сантиметром 
підбираються все ближ-
че до його творіння. Вони 

розбиваються майже біля 
самих стін замку. 
Але хлопчик спокійний. 

Весь день сплески хвиль 
нагадували йому про те, 
що кінець неминучий. Хвилі 
розповідали йому про свій се-
крет: скоро вони підхоплять 
його замок і понесуть з со-
бою у море. І ось один з них 
готовий, а інший — ні. Один 
спокійний, а інший панікує.
Коли хвилі починають під-
кочуватися все ближче й 
ближче, хлопчик починає 
плескати у долоні. Він не 
сумує, не лякається, не жал-

кує. Він знав, що це має ста-
тися. Те, що відбувається, 
не дивує його. І коли вели-
чезна хвиля, накотившись, 
руйнує його замок і змиває 
архітектурний шедевр у 
море, хлопчик посміхаєть-
ся. Він збирає свій нехитрий 
інструмент, бере батька за 
руку і йде з ним додому.
Дорослий же не такий му-

дрий, як дитина. Коли хвилі 
років починають хлюпотіти 
біля воріт його замку, його 
охоплює страх. Він починає 
бігати довкола своєї піщаної 
споруди, намагаючись захи-
стити її. Він пробує відігнати 
хвилі від стін, які він зводив. 
Промоклий і тремтячий, він 
крізь зуби проклинає при-
плив, що нестримно насту-
пає.

«Це мій замок», — пих-
тить він. Морю не потрібно 
відповідати йому. Насправді 
ж, вони обоє знають, кому 
належить пісок. Нарешті 
велика хвиля нависає над 
чоловіком і його маленькою 
імперією. На мить він опиня-
ється в тіні водяної громади, 
яка в наступну секунду об-
рушується на нього. Крихітні 
вежі його перемог рушаться 
і розповзаються, а чоловік, 
стоячи на колінах, стискає 
в кулаках своє минуле, яке 
перетворилося в аморфну 
масу. Якби він тільки знав… 
Якби він тільки прислухав-
ся. Якби тільки… 
Але, як і більшість інших, 

він не слухає. Христос каже 
про таких людей, що вони 
не думали, не знали про те, 
що станеться. Він не нази-
ває їх злими, непокірними 
Богу чи такими, що воюють 
з Ним. Ні, вони просто слі-
пі і не бачать, що сонце вже 
заходить. Вони глухі і не 
чують шуму прибою. В ос-
танній тиждень Свого життя 
Христос присвятив частину 
Свого дорогоцінного часу 
тому, щоб ми засвоїли урок 
про хвилі, які набігають на 
берег, і були готові до кінця. 
Ми бачимо Його співчуття 

до тих, про кого всі забули. 
Ми бачимо Його відношення 
до лицемірів. Те пер же ми 
бачимо ще одне Його ба-
жання: щоб ми були готові. 
«Про той же день і годину не 
знає ніхто: ані небесні анге-
ли, ані Син, а тільки один 
Отець» (Мт. 24:36). Важко 
не зрозуміти того, що Він 
говорить. Він обіцяє повер-
нутись, тільки ніхто не знає 
часу Його повернення. Тому 
потрібно бути готовими!
Про це йдеться у Його 

притчах «Про десять дів» 
(Мт. 25:1-13), «Про талан-
ти» (Лк. 19:11-28), «Про 
овець та кіз» (Мт. 25:31-46). 
Ми повинні пам’ятати про 
це. 
Однак найчастіше саме 

про це ми забуваємо.
Мені нагадав про це ви-

падок, який стався зі мною 
у літаку. Я увійшов в салон, 
знайшов своє місце і помі-
тив, що пасажир по сусід-
ству виглядає якось незвич-
но.
Він був у халаті і в тапоч-

ках, вбранні, що доречне 
удома, у вітальні, але не на 
борту літака. Сидіння сусіда 
також відрізнялося від реш-
ти. Крісло, в якому сидів я, 
було звичайним, з тканин-
ною обшивкою, а його –
оббите шкірою.

«Імпортна шкіра, – ска-
зав він, помітивши мій по-
гляд. — Я купив її в Арген-
тині і сам оббив нею своє 

крісло».
Перш ніж я встиг сказати 

ще щось, він вказав на доро-
гоцінне каміння, яким були 
прикрашені підлокітники:

— А ці рубіни я купив в 
Африці. Вони коштують ці-
лий маєток.
Це був лише початок. 

Його складний столик був 
зроблений з червоного де-
рева, біля ілюмінатора вста-
новлено невеликий телеві-
зор, над ним — маленький 
вентилятор, а зі стелі звиса-
ла люстра у вигляді кулі.
Нічого подібного мені ра-

ніше не доводилося бачи-
ти. Я спантеличено запитав 
свого дивного сусіда:

— Навіщо ви витратили 
стільки грошей і часу на об-
лаштування крісла в літаку?

— Я тут живу, — пояснив 
він. — Тут, в літаку, — мій 
дім.

— І що ж, ви ніколи не 
виходите звідси?

— Ніколи! Навіщо мені 
виходити і позбавляти себе 
усіх цих зручностей?!
Неймовірно, але цей чо-

ловік перетворив засіб пе-
ресування у свій дім! Вам 
важко повірити в це? Ви га-
даєте, що я перебільшую? 
Що ж, можливо, я й не бачив 
подібного безглуздя на бор-
ту літака, але щось подібне 
в житті мені траплялося. За-
певняю, вам також доводи-
лося стикатися з цим.
Ви, безумовно, бачи-

ли людей, які ставлять-
ся до цього світу так, наче 
це їхнє постійне місце 
проживання – але вони по-
миляються. Ви бачили, як 
люди витрачають час і силу 
на облаштування свого жит-
тя, ніби вони збираються 
жити тут вічно – але цього 
не буде. Ви бачили людей, 
які так пишаються своїми 
досягненнями, наче сподіва-
ються ніколи не розлучатися 
з ними. Але їм доведеться це 
зробити! Усі ми маємо розлу-
читися з цим світом. Усі ми в 
ньому – лише проїздом. Од-
ного разу літак приземлить-
ся, і вас запросять пройти 
до виходу. Мудро вчинять 
ті, хто буде готовий вийти, 
коли пілот оголосить про 
прибуття в пункт призна-
чення. Взагалі-то я знаю не 
дуже багато, але як треба 
мандрувати, мені відомо. Не 
беріть багато багажу. Їжте 
поменше. Поспіть. А коли 
опинитеся там, куди виру-
шали, вийдіть з літака. І про 
піщані замки я знаю небага-
то. Дітям про них відомо на-
багато більше. Придивіться 
до них і навчіться від них. А 
потім – будуйте, але робіть 
це як дитина. Коли почне за-
ходити сонце, а разом з ним 
настане приплив – запле-
щіть у долоні. Відсалютуйте 
життю, візьміть батьківську 
руку і вирушайте додому.

Макс  Лукадо
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Людино!
Куди ідеш, людино, крізь літа?

Чи маєш ти мету перед собою?

Чи є у тебе істина свята,

Що від Адама названа любов ̛ ю?

Поглянь: твій сад давно вже порудів,

Судомить світ Чорнобилем, 
морозить…

Чого ж ти ще очікуєш тоді?

Хіба не час покаятись крізь сльози, 

Зректись гріха, що відділя тебе

Від радості духовної свободи?

Поглянь у небо чисте, голубе – 

Там жде тебе найвища нагорода

За всі твої страждання і жалі,

І ще ніким не злічені тривоги,

За те, що ти нарешті на землі

Повіриш у Всевишнього, у Бога, 

І буде в серці істина свята, 

Що від Адама названа любов ̛ ю…

Куди ідеш, людино, крізь літа?

Чи маєш ти мету перед собою?

С. Рачинець

****

Не проміняти б віру на обряд,
Живе моління — на бездушну 
звичку.
Не зупинитись і не йти назад,
І не загаснути огарком свічки.

 Суєтна віра — лише звук пустий.
Життя будуймо на міцній основі.
Не треба зваб чужої красоти,
А — укріплятись у Господнім Слові.

Як небезпечно йти на міражі,
Боятися тривог, зрікатись ноші.
І це вважати щастям для душі,
Мені ж дорожчі перевірки Божі.

Де ж сенс лиш самолюбством жити, 
де?
Адже усе земне іде в могилу.
Та люблячи і Бога, і людей,
Ми знайдем для життя нового силу.

О. Дунаєв 
Переклав із російської Володимир Сад

Конспект життя
Дочці Галині – в день народження

Прийти. Зрадіти. Посміхнутись.
Зіп’ятись. Встати. Підрости.
Учитись. Плакати. Спіткнутись.
Злетіти. Падати. Цвісти.

Навчитись. Вирости. Злякатись.
Розгуба. Розпач. Тупики.
Упасти. Плакати. Сміятись.
Каміння. Квіти. Будяки.

Устати. Витертись. Всміхнутись.
Іти! Побігти! Не дійти…
Вернутись. Бігти. Не спіткнутись.
Шукати. Вірити. Знайти.

Злетіти. Мріяти. Літати.
Відкрити. Жити. Не зійти.
Трудитись. Прагнути. Кохати.
Знайти. Тримати. Берегти.

Іти. Спочити. Озирнутись.
Зректись. Покаятись. Іти…
Іти! Не схибити. Не гнутись.
Терпіти. Прагнути. Прийти.

Любити. Жити. Сподіватись.
Ділитись. Втішити. Вести.
Всльозити. Сіяти. Збирати.
Й наперекір усім — дійти!

Ю. Вавринюк

Мудрість мурах
У книзі Йова написано: «Але запитай чотириногих, хіба не розкажуть тобі, 

і небесних птахів, чи не сповістять тобі» (Йова 12:7). Хтось скаже, як же можна 
запитувати у тварин, які навіть якщо і розуміють людську мову, то вже напевно 
нічого не можуть сказати. 

Давайте розглянемо таку маленьку живу 
істоту, як мурашка. Є комахи набагато біль-
ші за неї, а повчитися у неї варто навіть лю-
дям. Придивіться при нагоді до мурашника. 
Сотні тисяч мурашок снують туди сюди з 
гілочками, голочками. 

Ви думаєте, ех, дурні, роблять даремну 
роботу. А, ні! Це вони свій будівельний ма-
теріал просушують. Той, що був у глибині 
мурашника, піднімається для провітрюван-
ня, а сухі гілочки затягуються всередину. 
Тому-то в населеному мурашнику ніколи не 
буває цвілі. Але варто мурашкам покинути 
його, як він весь покривається пліснявою і 
проростає грибками. 

Так, мурашки – умілі будівельники. По-
гляньте, як вони свій будиночок будують - у 
вигляді купола. Це щоб краплі дощу скочу-
валися і не потрапляли всередину. Ось які 
розумні! Ранньою весною, як тільки сходить 
сніг, деякі мурахи вилазять на південну сто-
рону мурашника і гріються на сонечку. Ох, 
які нероби, чому навесні не працюють? Так, 
ні ж, вони мудрі. 

Прогріваючи своє тільце, вони спуска-
ються всі в одне місце, і там остигають. Їх 
змінюють інші мурашки. Таким чином, при-
міщення нагрівається до 25 - 30 градусів. 
Туди з підземних спалень піднімаються 
мурашині цариці - матки, щоб відкладати 
яйця. Ось, виявляється, яка турбота про 
майбутнє потомство. Про здоров ̛ я своїх 
маток вони теж не забувають. Всю зиму їх 
гріють в самій середині мурашника, де налі-
чується кілька тисяч мурашок. 

Таких груп декілька, кожна з яких знахо-
диться в одній з кімнат мурашника. А вже 
яку турботу виявляють робочі мурашки 
один до одного. Ті, що сплять скраю, пе-

реповзають ближче до середини купи, а 
їхнє місце займають інші, які пригрілися в 
середині.

Так мурахи протягом зими в сплячо-
му стані повільно міняються місцями. Яка 
узгодженість у діях! Але не тільки в цьому 
у них проявляється любов. Подивіться, бі-
жить комашка з вантажем, важчим за неї у 
декілька разів. Назустріч інший, полоскотав 
його своїм вусиком і випустив йому крапе-
льку рідини. Це він трудівника погодував со-
лодким і корисним соком. Усередині черев-
ця мураха має два животика: громадський 
і особистий. З ̛ їдена їжа перетравлюється, 
перетворюючись на рідину, надходить в зо-
бик, в якому зберігаються поживні речови-
ни, якими вони годують один одного. Адже 
не всі мурашки можуть бігати за їжею, та 
й цариці-матки ніколи не відлучаються з 
мурашника. А якщо комашка сама зголод-
ніє, то клапан, що з ̛ єднує два живота, від-
кривається, і їжа з зобика потрапляє в осо-
бистий живіт. Як дивно Бог їх створив: всю 
кухню можна носити з собою, і вона завж-
ди в животі. А от з харчуванням виникають 
проблеми.

Ні, не в сенсі того, що ніде дістати їжу. А 
в сенсі з тими комахами, які набагато біль-
ші за мурах, але служать для них їжею. Їх 
мурахи кусають і бризкають мурашиною 
кислотою, від якої майбутня жертва стає 
млявою і не може чинити опір. Ось тобі 
маленький, але спритненький! Сміливості 
йому не позичати. Ну, як? Знайшли чому 
повчитися у цієї комашки? Цар Соломон 
теж говорив в притчах: «Піди до мурашки, 
ледарю, та, спостерігаючи за її дорога-
ми, переповнись заздрощами й стань 
мудрішим за неї» (Пр. 6:6).

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО МУРАХ
Як і у решти комах, у мурашок шість ніг, 

по три суглоба на кожній. Їх ніжки відрізня-
ються великою силою, оскільки призначені 
для швидкого пересування тягарів і важкої 
роботи. Якби мураха була розміром з лю-
дину, то переміщався б зі швидкістю верхо-
вого коня. Мурахи здатні піднімати вантажі, 
що у двадцять разів перевищують їх власну 
вагу.

У світі налічується близько 8800 видів 
мурах. Усі вони дуже різноманітні. Так, ве-
ликі лісові руді мурахи дуже відрізняються 
від маленьких чорних, які іноді ласують цу-
кром із ваших цукорниць на дачах.

Мурашки здатні пояснити один одному 
шлях до їжі, вміють рахувати і виконувати 
найпростіші арифметичні дії. Наприклад, 
коли мураха-розвідник знаходить їжу в спе-
ціально сконструйованому лабіринті, вона 
повертається і пояснює, як до неї добрати-
ся іншим мурашкам. Якщо в цей час заміни-
ти лабіринт на аналогічний, тобто забрати 
феромоновий слід, родичі розвідника все 
одно знайдуть їжу.

Чорні та лісові мурашки не мають жала, 
але вони можуть пускати струмінь мураши-
ної кислоти. Деякі птахи використовують 
мурашок для позбавлення від паразитів.

Мурашки майже всеїдні і нападають на 
будь-яку здобич, з якою можуть упоратися, 
не гребують вони навіть мертвими комаха-
ми.

 В Африці та Америці існують так звані 
войовничі мурахи, які вбивають все, що тра-
пляється на їхньому шляху, і від яких ряту-
ються втечею навіть леви.

У світі на кожну людину припадає один 
мільйон мурах.

Мурашки – справжні довгожителі серед 
комах усього світу. Робочі особини живуть 
від 1 до 5 років, матки – 15-20 років! Відтак 
мурашники, в яких молоді королеви зміню-
ють старих, можуть стояти на одному місці 
не одну сотню літ.

Головне заняття мурах – це підготовка 
запасів їжі на зиму. Вони ховають зібрані 
вночі зерна, а вдень виносять їх сушити 
на сонці. Цю сушку вони виробляють тіль-
ки в гарну погоду і ніколи не винесуть свої 
запаси перед дощем, передчуваючи зміну 
погоди.

Мурашки завжди пересуваються строєм 
і безпомилково знаходять дорогу до свого 
гнізда. Це пояснюється тим, що мурашки 
залишають за собою слід з феромонів, за 
яким потім і орієнтуються. Також за допо-
могою феромонів вони дізнаються про са-
мопочуття їх цариці.

Їжу, яку мураха знаходить, вона не по-
їдає, а доставляє вгору по інстанціях, і 
лише потім, при суворому контролі цариці 
вона розподіляється по мурашнику.

Отакі-то чудові Божі створіння! Є чому 
повчитися нам, людям!
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