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Засніженою вулицею Міла поспішала до будівлі, що давно вже стала
рідною. Йшла й розмірковувала про
те, що наступаюча ніч – незвичайна й
виняткова для кожної людини. Адже
вона – новорічна. До зустрічі Нового
року залишалось кілька годин. Хтось
поїхав у гості до батьків, інші відзначатимуть з друзями, дехто, вже прикрасивши ялинку, саме в ці хвилини
ховає під нею подарунки для найрідніших чи накриває поруч святковий
стіл. Скільки людей, стільки й способів провести старий рік та зустріти новий. Головне – щоб було гарно
й урочисто. Адже кожен якось подитячому вірить і сподівається, що
все погане неодмінно відійде у минуле, а перше січня розгорне чистий
аркуш нового життя – щасливого й
радісного, без сліз, горя, хвороб, прощань. Хоча всі, мабуть, розуміють,
що так не буває, але хто ж відмовиться від солодкого очікування щастя у
цю зимову святкову ніч?..
Міла ось уже 15-ий Новий рік зустрічає по-особливому, не так, як
це здебільшого прийнято. Відколи
увірувала в Господа Ісуса Христа,
вона присвячує цю дивовижну ніч
молитві. Разом з іншими християнами жінка звертається до небес,
просячи здоров’я та всяких гараздів для рідних, друзів і знайомих,
миру, злагоди, благополуччя для
своєї країни та міста. Богослужіння
починається ще у старому році, а
закінчується уже в новому.

ГРОШІ НА ВІТЕР
Так було і сьогодні. Натхненна,
приємно збуджена, задоволена, Міла дякувала Отцю і прославляла
Його за щедрість та милість. У Божій
присутності час пролетів невловимо

швидко. І хоч перетікання однієї доби в іншу не помітне для людського ока, урочистість цього звершення
витала десь поміж молекул повітря.
Її на повні груди вдихнула жінка, ви
йшовши з приміщення.
Легко і радісно вона крокувала
додому, милуючись грою сніжинок у
світлі ліхтарів та мерехтінням далеких зірок на чорному покривалі неба, що підсилювало відчуття величі
Бога-Творця, краси і досконалості

збудованого Ним світу. Але раптом
цю картину ідилічної довершеності заслонили кольорові вогні феєрверків, а тишу неповторно урочистої
ночі розпанахала хвиля їх громових

розривів. Салюти стали вже звичним явищем, але на цей раз у Міли
мимоволі вирвалось: «Господи, що
це?» – «Гроші на вітер», – несподівано почула у відповідь. «А й справді, – здивувалася напрочуд влучному слову, – таке марнотратство».
Їй було байдуже, хто і як витрачає
свої статки. Жінка замислилася над
іншим. Йшла і думала, що ці секундні спалахи у нічному небі такі ж скороминущі, як людське життя у світ-

БУТИ ЗАДОВОЛЕНИМ
Слово священика

Батьки, виховуючи у своїх чадах почуття вдячності, з
малих років привчають їх за
все дякувати – за смачний
обід чи сніданок, подаровану іграшку або прочитану
казку. Тому діти, що зростають у такій атмосфері, в дорослому віці здатні помічати
хороше в усьому, що їх оточує, та казати щире спасибі
тим, хто робить добро. І насамперед – Богові, Творцю
всіх земних і небесних благ.
За що ж ми можемо Йому дякувати? За все, на що
зазвичай навіть не звертаємо уваги, до чого звикли і що
сприймаємо як належне. Наприклад, за сонце, що сходить кожного ранку і світить,
зігріваючи нас своїм теплом.
Або за повітря, яким вільно
дихаємо, не випрошуючи його ні в кого. Удосталь маємо
води – на відміну від, приміром, Африки, де люди спраг
лі чистої прісної води. На столі завжди є хліб насущний і
до хліба. Врешті-решт, живе-

мо на прекрасній землі, яку
створив Господь і дав нам у
розпорядження. Все, що нас
оточує, чим ми користуємось
і що маємо, з’явилося завдяки Творцю. Та й саме життя дароване людині Богом.
Бо хто сформував нас у материнській утробі? Хто дав
нам руки і ноги? Душу? Ми
не черв’яки і не якісь комахи,
ми – вінець Його творіння.

Він вклав у нас найцінніше,
найкрасивіше, найвеличніше, що мав, – дав Свій образ і Свою подобу. Тож кожен
день ми можемо (якщо захочемо!) бачити Божу благість
у нашому житті. Тому важливо свідомо плекати у своєму
серці вдячність. Адже це почуття має велику силу. Вдячному відкривається більше
добрих джерел, а від невдячного забирається й те, що він
уже отримав як дарунок.

Спасіння в Ісусі
лі вічності. Навіть дуже гарне, схоже
на казку, воно може стати пустим і
нікчемним, якщо не зустрітися з Тим,
Хто його подарував... Тому так важливо, щоб кожна людина усвідомила, що у суєті буднів можна згоріти
подібно до феєрверка, який, принісши бутафорну миттєву радість, назавжди розвіюється сизим димом.
А усвідомивши, захотіла прийняти
у своє серце Господа Ісуса Христа,
отримати віру та надію на спасіння і
вічне життя.
Міла йшла і з новим натхненням
подумки щиро бажала всім людям не
кидати своє життя на вітер, а спов
нити його неминаючою і всепрощаючою любов’ю Господа, справжнім
скарбом, що ніколи не зникає...

Господи Ісусе!
Визнаю, що я грішний і сам себе спасти не можу. Вірю,
що Ти помер за
мене на Голгофі і прийняв
покарання за
мої гріхи. Прошу: прости всі мої
провини, увійди у моє
серце і будь моїм Господом та
Спасителем. Довіряю Тобі своє
життя, хочу жити для Тебе і
служити Тобі. Амінь.

Справжня,
невдавана
вдячність – це не лише
слова, це стан душі, коли
з нашого єства струменіє
світло – в поглядах, мові,
вчинках. Ним, цим світлом,
хочеться огорнути всіх. Насамперед – своїх батьків, які
народили і виростили нас,
вкладаючи душу, сили, час.
Із вдячністю за все піклуємося про них, проймаємось
їхніми турботами, молимось,
благословляємо словами і
добрими справами. Так само відповідаємо сердечним
теплом і всім іншим, близьким і далеким, для кого ми
не байдужі. Коли серед людей є любов, подяка, взаєморозуміння, то це перший
крок до Бога. Бо якщо ми не
шануємо батьків, не цінуємо
того, що вони для нас зробили, не зважаємо на тих, хто
завжди підставляє плече, то
хіба будемо спроможні щиро
дякувати за все Йому?!
Знайдуться, мабуть, такі, що заперечать: світ не
справедливий, в Україні вій
на, жити важко і дорого, що-

дня – нові стреси. Як за все
це можна дякувати? Можна і треба. Святе Писання
устами апостола Павла промовляє: «Бо навчився я бути задоволеним із того, що
маю…» Тобто немає значення, в якій ситуації ми сьогодні
перебуваємо, важливо, яке
наше серце перед Богом. Якщо воно вдячне, значить, задоволене і завжди знайде, за
що сказати Господу спасибі.
Навіть важкі часи можуть бути проявом Божої любові.
Він хоче вдосконалити нас,
наблизити до Себе, спрямувати на праведну дорогу, до
спасіння. Тому бере нас, як
глину, і проводить через піч
випробувань, щоб зробити
нас смиренними, доброчесними, міцними, здатними надіятись на Нього.
«Завсіди й за все дякуйте Богові й Отцеві в ім’я
Господа нашого Ісуса Христа», – недвозначно вчить
апостол Павло в Посланні
до ефесян 5:20. Тож задумаймось: з чим ми йдемо
по життю? З наріканнями і
ремством? Чи з надією і подякою?..

Костянтин КУЧУРЯН,
м.Чернівці

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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ПРОС ЯЩЕМУ ДА ЮТ
Практичне християнство

История, которую хочу рассказать,
подтверждает истину о том, что в каж
дом деле надо быть последовательным и настойчивым, а также, что Бог
всегда удовлетворяет наши насущные потребности, когда мы Его об
этом просим.
Шесть лет назад Господь призвал
меня служить сиротам и бездомным.
Среди множества проблем, которые
пришлось решать, возникли труднос
ти в первоочередном – пропитании
моих подопечных. Не было даже хлеба, а его, по самым скромным подсчетам, требовалось не менее пятидесяти буханок в день. Но я молился – возлагал эту нужду на Господа.
И Он ответил, проговорив в мое
сердце, чтобы я обратился на хлебозавод, который расположен неподалеку от нашего приюта для бездомных. Придя на предприятие, я
познакомился с хозяином. Он оказался крайне религиозным человеком, но никоим образом не разделял мои библейские убеждения, так
как был ортодоксальным мусульманином. Разговор с ним продолжался
недолго. Узнав, что я христианин,
да еще и пастор церкви, предприниматель просто выгнал меня. Я
ушел. Но Бог опять побудил идти и
дал веру в то, что именно там я по-

лучу хлеб. Поэтому утром следующего дня я снова был на заводе. К
сожалению, как и вчера, безрезультатно: хозяин опять выдворил меня
со своих владений. Я, однако, не
сдался (ведь продолжал ощущать
Божью поддержку) и начал ходить
туда изо дня в день. При этом даже
пришлось преодолевать некоторые
трудности: он приказал охране не
пускать меня на территорию, и, чтобы попасть к нему, иногда я вынужден был перелезать через забор.
Тем не менее, каждый раз наша
встреча заканчивалась тем, что он
выгонял меня.
Спустя месяц, однажды я нарушил установленный график. Где-то
ближе к обеду хозяин хлебозавода
сам позвонил мне и спросил, почему
я пренебрег ежедневным визитом. Я
ответил, что, мол, на работу к нему
не устраивался, так что отчитываться не должен. Он засмеялся и попросил приехать, дескать, есть разговор.
Приехав туда, я услышал приятную
новость: хозяин решил два раза в
неделю отдавать нам по 50 буханок
хлеба. «Это хорошо, но все равно
очень мало, – произнес я с неожиданным для самого себя дерзновением, – остальные пять дней люди
будут голодные!» Мой визави рассер-

дился и сказал: «Бери, что дают, иначе ничего не получишь!» Я, конечно,
выразил благодетелю признательность и заверил, что буду за него и

за его хлеб благодарить Господа. Но
в ответ услышал, что моему Богу за
него не надо молиться, потому что у
него свой бог – Аллах. Не став с ним
спорить, я ушёл.
На протяжении двух последующих
недель «поставщик» исправно выполнял обещание. Но вдруг – опять
звонок. Хозяин (видимо, очень сердитый) буквально прокричал мне в
трубку: «Срочно приезжай ко мне!»
Удивившись, я отправился к нему и
узнал, что устройство, которое задает
хлебу форму, начало давать сбой, и
на каждой смене получается до 500
бракованных буханок. «Я просил тебя
не молиться твоему Богу?! – гневался
владелец предприятия. – Ну, что мне
теперь делать с этим браком? Куда
его девать?!» – «Продать», – посоветовал я. – «Да кто же возьмет нестандартный?! Ты забирай все, тебе
ведь мало было». Таким образом у
нас появилась возможность раздавать по 500 булок в день.
…С того времени прошло уже
шесть лет. Оборудование на заводе
давно отремонтировано. Но выпеченным там хлебом Господь кормит
нуждающихся и поныне – ежедневно нам дают хлеба столько, сколько
надо. Люди благодарят за это нашего
щедрого даятеля. Я присоединяюсь
к ним и верю, что этому достойному
человеку его милосердие вернется
сторицей. Вместе с тем хорошо знаю,
Кому на самом деле мы обязаны этим
чудом насыщения хлебом.
Федор ГЕРАСИМОВ, г.Одесса

РА ДЯНСЬКИЙ ПЕРЕЖИТОК?

Вже зовсім скоро в
наших оселях заблищать різнокольоровими вогнями новорічні
ялинки – на радість
дітворі та дорослим.
Більшість з нас будуть наряджати лісову
красуню, не замислюючись, звідки до нас
прийшла ця традиція.
А тим часом з цього приводу існує безліч спірних думок. Одні стверджують, що
це язичницький зви-

чай, інші переконані,
що він з’явився через
православ’я, а треті
взагалі вважають його комуністичним на
дбанням. Для мене
ж ялинка – це просто
особливе оздоблення
помешкання до різдвяних свят. Правда, з
давньою історією.
Вічнозелене хвойне деревце переселилось з лісу до хати ще
в ХVI столітті у Німеччині під час протестант-

ської реформації. Його
називали ще деревом
Христа
(Christbaum),
адже робили це на відзначення Різдва. За
деякими даними, першою людиною, яка на
це свято поставила у
себе вдома ялинку, був
великий реформатор
Церкви Мартін Лютер.
Можливо, для батька
протестантського
руху вона символізувала
райське дерево, описане у книзі Буття. А мо-

же, він сприйняв слова
Ісаї «Слава ливанська
прибуде до тебе, кипарис, сосна й бук будуть разом, щоб приоздобити місце святині
Моєї» як пророцтво саме про різдвяну ялинку. Починання Лютера
миттєво поширилося у
всіх реформаторських
колах, і люди, що розділяли
протестантські погляди, почали
на різдвяні свята масово наряджати ялинки у своїх домівках.
Природно, що в ті часи спеціальних іграшок
не було, тому в якості прикрас були фрукти, горіхи і саморобні
свічки. На верхівку зазвичай встановлювали
зірку, яка символізувала Вифлеємську, пізніше її замінив ангел, що
уособлював архангела
Гавриїла. Згодом, коли реформація стала
поширюватися на інші
країни Західної Європи,
ялинка, як символ Різдва, була одним із тих
елементів, що супроводжували цей процес.
Трохи пізніше емігранти повезли цю радісну
традицію і до Америки.
У країни Східної Європи ялинка прийшла
набагато пізніше, у
ХVIІІ столітті, і відразу
ввійшла у моду серед
вищих верств суспільства. Її ставили в багатих домах і запрошували гостей на різдвяні
бали. Проникненню цієї
традиції на територію
Російської імперії, що
в основному сповідува-

місто на горі

ла православ’я, сприяло те, що більшість російських монархів того
часу мали протестантське коріння: княгиня
Олександра Федорівна, цар Петро ІІІ, імператриця Катерина ІІ –
всі вони народилися і
виросли в Німеччині в
лютеранських сім’ях.
Православна церква
не вітала цю ідею, вважаючи її чисто німецькою традицією, що не
має з православним
вченням нічого спільного. А правлячий Синод навіть закликав
населення не ставити ялинки у своїх будинках. Про те, що
різдвяна ялинка негативно впливає на релігійність дітей, прищеп
люючи їм з дитинства
чужі
протестантські
погляди, писали багато газет того часу. Але,
незважаючи на всі ці
заходи, звичай наряджати на Різдво ялинку укоренився в традиціях народів Російської
імперії. Її почали ставити на головних площах міст, залізничних
вокзалах і в інших громадських місцях.
Після
жовтневого
перевороту
різдвяна
красуня знову потрапила в немилість. Радянська влада заборонила влаштовувати
її, оголосивши це буржуазним пережитком,
пов’язаним із християнством. З тих пір вона
отримала нелегальний
статус. Доходило навіть до того, що ком-

сомольські
патрулі ходили і заглядали у вікна будинків, перевіряли, чи,
бува, хтось таки не
вніс до хати хвойне
деревце. А в пресі
систематично публікувалися різні тематичні
карикатури антирелігійного характеру.
Ситуація докорінно
змінилася в 1935 році, коли влада вирішила затьмарити Різдво
Христове,
натомість
запропонувавши інше
свято – Новий рік, додавши до нього старий атрибут, що полюбився людям. Ялинка
рекомендувалася вже
як дитяча забава, придатна для юних будівників комунізму. Вона
стала називатися не
різдвяною, а новорічною, Вифлеємську зірку замінили на радянську червону, а сама
ялинка стала символом новорічного торжества.
Але у всьому світі ошатне вічнозелене деревце ототожнюється зі святкуванням
Різдва Христового. Воно, звичайно, не є чимось святим, це прос
то
гарний
звичай
подарувати радість дітям і разом з ними відзначити народження
Спасителя на землі.
Тож нехай у кожній
хаті на верхівці різдвяної ялинки засяє Виф
леємська зірка, запалюючи в душах людей
надію на Господа Ісуса
Христа.
Роман САВОЧКА, США
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Церква

Спасiннr

змiнене
Одного разу у місто приїхали віруючі з якоїсь церкви. Вони запросили мене
на християнську конференцію у Кривий Ріг. (Як їм тільки така думка прийшла в голову – мене, такого, кудись
везти?!) Приїхали туди, всі
називають мене братом, а я
обурююсь: який я вам брат?
Пробув там тиждень, жив
при церкві, все подобалося.
Але, повернувшись додому,
ніби забув про все добре,
що там було. Зв’язався з циганами, через бійку отримав
умовний термін, проте ніщо
мене не зупиняло. Фізично
був настільки знесилений,
що, як кажуть, душа ледве
трималась у тілі. Коли з товаришами здавали крадене
залізо, перший раз серйозно
задумався: як це я до такого
дійшов? Виявилось, що принесли лише 17кг, а здавалося, ніби там усі 80. У свої
36 років уже не міг ходити,
вранці розтирав ноги, щоб
стати на них, просив у Господа, аби дав сили підвестися. А як вставав, то знову
брався за своє. Незабаром
до мене почали приходити

життя

тримають по червоній подушечці: на одній – білі тапочки, на іншій – коробка сірників. Я думаю: білі капці – це
все, час прийшов. Але беру
сірники і спалюю їх (так мені бачиться). Попіл так і залишається стояти у формі
тапочок, ще й зараз це перед очима. Той чоловік забирає попіл з подушки і каже:
ти вільний. Далі я переводжу
погляд на вікно. Замість нього – екран, а на ньому прокручується все моє життя:
що витворяв, як пив, крав, як
ображав батьків. Стало дуже
огидно і совісно. Мовчки картав себе, шкодував, що таке
чинив. Було жалко маму, яка
зі мною скрізь возилася – по
лікарнях, по «психушках»,
переживала,
врозумляла.
Десь з самої глибини душі
виривалось: Господи, прос
ти за все (розумів, що той
чоловік у білій одежі був Ісус
Христос). А назавтра, в неділю, мені захотілось піти до
церкви. До будинку культури
насилу доплентався, в кінці
зібрання якось виліз на сцену і покаявся привселюдно.
Пообіцяв тоді Богу: якщо
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одне яскраве свідчення того
часу про Божу турботу – перетворення моєї глиняної хати-розвалюхи на добротний
дім. Всього за півроку обклав
її цеглою ззовні, поміняв вік
на на пластикові, всередині
зробив євроремонт, встановив опалення. Це було щось!
Всі навкруги дивувалися, що
вони їздять по заграницях, заробляють гроші, а я раз-два –
і так легко вибився в люди. То
зробив Господь, через пастора і братів. Вони взяли мене
до себе в будівельну бригаду,
вони ж і відреставрували моє
житло. А за той час і я зробився неабияким майстром, хоч
до того ніколи й шпателя в руках не тримав. Для мене це
також стало великим доказом
того, що з Богом все можливо.
Коли я став нормальною
людиною, мама дуже раділа. Хоч спочатку мою церкву
вважала неправильною. Згодом вона почала регулярно
відвідувати костьол. І якось
по радіо почула, як ксьондз
казав, що є такі християни –
протестанти, вони ходять по
тюрмах, лікарнях і цілеспрямовано моляться за спасіння

«РАЗ, ДВА – І ВИБИВСЯ В ЛЮДИ!..»
Моє дитинство мало чим
відрізнялося від тисяч інших школярів радянської
школи, якби не каліцтво, що
отримав у шестирічному віці. Ходили якось зі старшим
братом жати кукурудзу, і він,
граючись, ненароком зачепив моє око кінчиком серпа.
Рятували мені зір цілий рік, в
районній, обласній лікарнях
та навіть в Інституті очних
захворювань ім. В.П. Філатова (в Одесі). Хоч око спасли,
проте дефект залишився.
Дитячі роки запам’яталися
ще тим, як тато через раз
приходив з роботи напідпитку і влаштовував дебош. Ми
його завжди боялися. Мама
часто спала по сусідах. Аж у
восьмому класі я наважився
заступитися за неї, після чого батько вже не піднімав на
неї руки. Але постійно погрожував, що заріже її вночі, коли всі будуть спати.
Та всі ці негаразди не заважали мені добре вчитися у
школі, допомагати у домашніх справах й активно займатися спортом. Під час одного з турнірів у 9-му класі я
знову постраждав – зламав
руку. Травма була настільки серйозною, що кістку треба було замінювати імплантатом. Але, попри невтішні
прогнози лікарів, я одужав
самотужки. Пам’ятаю, мама
пообіцяла тоді, що постійно
поститиметься двічі на тиждень, лишень щоб зрослася
моя рука. (І дійсно брала пости, але лише десь рік. Я їй
потім казав, що якщо все добре, то обіцянки, на жаль, забуваються.) Думаю, у мами
набожність від бабки, яка жила з нами, ходила в костьол у
сусіднє село і постійно молилася, жодного вечора не пропускала. Я теж приєднувався
до неї. Як снилися погані сни,

бабця помолиться, і ставало
вже не страшно.
Однак по від’їзді з батьківського дому пора чистих душевних помислів і очікувань
закінчилась. Зі студентським
життям почались дорослі
розваги – компанії, випивка,
дівчата. Це посприяло тому,
що у 22 роки вже одружився, бо Майя завагітніла. Народилася донечка. Ми перебралися жити до Бару, що на
Вінниччині, де обоє влаштувалися працювати на ринку.
А там сама обстановка сприяла тому, що «сто грам» супроводжували мій робочий
день з ранку до вечора. Щоденні скандали із-за цього
дружина терпіла років два, а
потім мені довелося від неї
піти. Оселившись у Деражні,
без сім’ї, зовсім пустився берега. З такими ж, як сам, зажив «веселим» життям: пив,
гуляв, крав – додавав роботи
міліції. Не раз допивався до
«білочки». Якось привиділося, що на мене наступає цілий полк нечистих. Я тоді відкрив балон і випустив на них
увесь газ. Хотів, щоб вони
згоріли, тому запалював сірники один за одним, аж поки
коробка не спустіла. Але жоден сірник не те що не спалахнув, а навіть не дав іскри.
(Яким милостивим до мене
тоді був Бог, зрозумів уже
набагато пізніше.) Так тягнулося років десять, опускався все нижче і нижче. Був і
в «психушці», з хати зробив
притон. Жив, як бомж, не палив навіть у морози. Накривався, чим попало, – якимось старим бушлатом. Від
мене смерділо. Я ні до кого
не ходив – мною гидилися.
А руки від пиятики так тремтіли, що з чарки горілка розхлюпувалась, тому «дбайливі» друзі поїли мене.

віруючі з церкви «Спасіння».
Приносили їсти, розпалювали пічку, розповідали про
Ісуса і молилися за мене. Я
глузував над ними, міг спеціально в їхній присутності пити. (Потім вони мені признавались: думали, що з мене
нічого путнього не вийде.)
Наближався Новий 2008
рік. Я відчував, що зиму не
переживу. Нечиста сила атакувала на всіх фронтах. Здавалось, що в хаті її повно, навіть бігала по горищу. Раз у
мене сидів товариш і бачив,
як клямка дверей сама відчинилася. А на польське Різдво, 25 грудня, сусід отримав
пенсію, тож ми купили відро горівки. Я від нього навіть
додому не йшов – пили три
дні. Аж 28 числа ледве приповз до своєї хати. І от лежу на ліжку на голій пружині
й бачу картину: стоїть високий мужчина у білій одежі, а
по боках – два ангели. Вони

звільнить мене, то буду служити таким, як сам. І вже в
перші дні нового року з братами ходив по притонах, розказував про свого Рятівника
і про те, як Він любить кожну
людину. А ще одразу пішов на
заняття з наставництва – для
тих, хто покаявся і готується
до водного хрещення. Там потрібно було багато конспектувати, то я попервах навіть
ручку не міг тримати в руках.
Але за тих півтора місяця Бог
зробив велике чудо: я почав
віджиматися від підлоги по 30
разів, ноги також зміцнились
і зовсім перестали турбувати. Знайомі і сусіди спершу
насміхалися наді мною і все
чекали, коли я зірвуся. Та я й
не збирався! Пам’ятаю, дуже
хотів тоді ввійти з Богом у заповіт через водне хрещення,
вже не міг тієї події дочекатися. І коли той момент настав,
холодного березневого дня,
я був дуже щасливий. Ще

людей. Для неї то була велика радість. Відтоді мама вже
не зважала на відмінності
між нашими церквами.
У церкві я познайомився
з чудовою жінкою, яка згодом стала моєю дружиною.
Лариса вчителює у недільній
школі, відвідує лікарні, молиться за людей (і Бог зцілює). Разом живемо уже сім
щасливих років. Радують дорослі діти (моя дочка й Ларисин син), вже й онук є.
Я у церкві диякон. Крім того, їжджу по навколишніх селах (рідний брат поміг купити автомобіль), проповідую
Євангеліє, сповіщаю людям
радісну новину про те, що
Божий Син подарував їм спасіння. Мрію, щоб хоч одне село стало повністю християнським, щоб усі його мешканці
повірили в Благу Звістку, читали Слово Боже, любили
Творця і одне одного.
Сергій СВИРИДА, м.Деражня

В И С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

дзеркало
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Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ

ЯЛИНКА
(Скорочено)

Був святий вечір. У хаті в Якима готувалися до
свята. Лише сам Яким сидів невеселий. Старший
син Василько розмірковував: чи це через те, що
нездужає, чи через нестачу грошей, щоб викупити
від шевця мамині чоботи. Раптом у хату зайшов
чоловік. Він шукав для пана ялинку. Батько подумав та й домовився продати ту, що росла під їх
будинком, за три карбованці.
На блакитні очі в білявого Василька набігли
сльози. Йому жаль стало зеленої стрункої ялинки, що одна звеселяла зимою садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши в тому
погляді невимовний смуток. Ялинку мав відвезти
хлопець, бо батько нездужав.
Василько з батьком підійшли до ялинки. Їм
обом жаль стало молодого деревця. Струнке,
зелене, веселе, воно маяло гілочками, наче раділо гостям… Яким вдарив по стовбуру. Ялинка
затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася
несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало
на сніг… Яким рубав, а ялинка тремтіла, наче в
пропасниці. Василькові здавалось, що вона от-от
застогне. Коли вона впала, батько потяг ялинку,
а її вершечок волікся й лишав довгу, мов стежечка, смужку. Хлопчик глянув на свіжий пеньок, і дві
сльозинки скотились йому по щічках. Він нагорнув
снігу, і пеньок зник.
Василько поїхав у місто. Але в дорозі погода
змінилася. Вітер дужчав. Насунули снігові хмари і
оповили небо. Сонце сховалось. Василько в’їхав
у ліс. Піднявся холодний вітер, мокрий сніг бив у
лице, заліплював очі, налазив за комір. Хлопчик
насунув шапку на очі й не помітив, як коні звернули з дороги. Раптом сани вдарилися в горбик,
зламались, і Василько помітив, що він заблукав.
Сівши на коней, він повернув назад, почав шукати
дорогу, але ще дужче заблукав. У лісі зовсім стемніло. Було холодно й страшно. Вила хуртовина,
крутив сніг, а хлопчикові згадалась тепла хата й
святковий вечір. Він навіть побачив ту хату, підбіг,
але то блимав кущ, обсипаний снігом. Здорові дуби стояли навколо, як страховиська. Здавалось,
що то мерці стоять навколо й простягають руки.
Гілка зачепила й збила шапку. «А-у-у!» – почулося
з різних боків. Василько згадав про вовків і похолов. У нестямі він погнав коней і виїхав на дорогу.
Поряд було село, але навздогінці бігли вовки, вигнувши сірі хребти.
А Яким з дружиною, побачивши таку погоду,
занепокоїлись. Олена, мати Василькова, заголосила й заплакала. Яким усе виходив на подвір’я
і прислухався. А вранці, позичивши коней, вони
поїхали шукати Василька. Весело рипіли сани по
снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи збита. Та не весело було на серці в Якима й Олени. Побачивши сани, жінка запричитала, похилив
голову батько. Враз хтось під’їхав. Це був братів
наймит. Він розказав страшну пригоду й те, що
Василько живий і вже дома. А сюди наймит приїхав за ялинкою, щоб відвезти її в місто.
З радості плакали Яким та Олена, обіймаючи
сина, а він розповідав їм про свої пригоди.
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ПОД А РУНОК

Ро з д у м и
Вчора у моєї похресниці (з
її мамою ми дружимо з юності)
був День народження. Я хоч і
згадувала про це заздалегідь,
але із-за повсякденної суєти
придбати подарунок часу не
вистачило. Тож для мами купила квітку, для дочки поклала в
конвертик гроші і в піднесеному настрої забігла привітати.
Через годинку поїхала далі, у
справах. Коли... буквально за
п’ять хвилин по тому – дзвінок від подруги (я подумала,
що забула в неї ключ, або телефон, або ще щось). У відповідь на моє радісне «альо»
зовсім неочікувано я одержала
нестримний потік гніву, роздратування й обурення. Людмила
просто кричала мені у вухо:
«Що ти наробила? Для чого
сунула ці гроші? Ти про мене
подумала? Подумала, з чого я
буду віддавати?!» Мені здалося, що від тієї люті, яка через
вухо проникала прямісінько у
моє нутро, я перестала дихати, оніміла і заклякла...
Сиділа і ніяк не могла усвідомити суті звинувачень: «Віддавати? Та це ж подарунок!
Для чого віддавати? Дарунок
на те і дарунок, що не потребує оплати, відшкодування, ні
до чого не зобов’язує. Я ж за
власним бажанням, від щирого серця, з надією, що дівчина
придбає собі щось гарненьке,
на свій смак, і воно її порадує». Мною підступно оволоділо розчарування, що випало
в осад гіркотою: не прийняли, знехтували моїми найкращими намірами, наплювали,
як-то кажуть, в душу. З такими неприємними відчуттями
пішла на молитовне зібрання. Там всі ті пусті хвилювання розвіялись, з першими ж
акордами поклоніння Творцю.
Як добре, що роса зникає від
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теплих променів сонця, а невидимий дотик Святого Духа
благодатним чином впливає
на душевний стан...
Вже думалось про Ісуса Христа, Який ціною власного життя подарував людям спасіння, але переважна
більшість, хоч і знає про це
величне й безкорисливе звершення, все ж не збирається надбати його. Мені стало
прикро через якісь

вирок. Йона горював: чому
Господь не винищив їх, як попереджав, а навпаки – прос
тив і зберіг життя? Із-за такої
Божої душевності чоловіка
взяла досада, аж настільки
велика, що йому було краще
померти, ніж прийняти щед
рий дарунок Господа.
...Їхала додому і розмірковувала про такі нібито й несуттєві, а насправді

немення!
Д
З родж
на

гроші, нічого не варті. То
як же Йому, адже Він так багато зробив для нас? Страждав,
помер, переміг пекло, подарував вічність, а ми у відповідь
відвертаємось, не визнаємо,
ігноруємо. Живемо самі по
собі, зарозумілі і самодостатні. Заклопотані повсякденним
земним прахом, не надаємо
значення найдорожчому, зневажаємо заповітне.
Прийшов на згадку і пророк Йона (Старий Заповіт),
що образився на Бога (!) аж
до смерті. Йому було несила
змиритися з Божим милосердям у ставленні до мешканців Ніневії (стародавнє місто
на березі річки Тигр), яких Бог
прирік на погибель через їхні
чисельні гріхи. Але вони покаялись, і Бог відмінив смертний

досить небезпечні риси характеру – недовіру в чиїсь благі наміри, настороженість до дружніх вчинків,
нерозуміння щирих душевних поривів, нездатність бути
в прийнятті простими, як діти.
Чому вони небезпечні? Бо якщо люди неспроможні повірити в безкорисливість поступків
своїх близьких (де мова йде
лише про якісь матеріальні
дрібниці), то як же їм відкриються небеса? Як вони зможуть прийняти благодать на
спасіння?!
А я так хочу поділитись зі
своєю подругою цим невичерпним блаженством – таїнством народження згори і входження в дім Небесного Отця.
Нехай би це сталось, заради
Господа Ісуса Христа, що аж
до смерті полюбив нас.
Надія ІВАЩЕНКО, м.Житомир

Любі читачі!
Ще один рік наближається до кінця. Залишилось зовсім трохи. Цей поділ
часу дуже умовний, тому не такий вже й суттєвий. Завіса не опускається назовсім – закінчується лише черговий відрізок – вона знову підніметься,
і почнеться нова віха. Як прекрасно, що за межею не край.
Є продовження! Тож бажаємо вам, дорогі друзі, саме з такими обнадійливими відчуттями проводжати рік, що минає, і
зустрічати наступаючий. Щиро зичимо у ці останні грудневі
дні 2016-го успішного завершення всіх ваших починань, вирішення запланованих справ, примирення з друзями й недругами, повернення всіх боргів. А в 2017-му – більше радості, благополуччя,
всяких гараздів. Ваші серця хай сповняються надією, миром і
спокоєм, домівки – теплом, достатком та іншими щедротами. Любов і доброта, ласка і милосердя через ваших рідних
та близьких нехай виливається у ваші душі, аби вони
завжди були натхнені до творення блага іншим
людям. Здоров’я та довголіття вам, щастя
та інших Божих благословень!
З повагою редакція газети.

Головний редактор: Алла ГАНДЗЮК
Над номером працювали: Віта ПЛИТУС,
Галина МЕЛЬНИК, Ольга КОВАЛЬ

Наклад: 49300 прим.

Друк: ТОВ «ПКЛ», м.Вінниця
Замовлення № 164703

Наклад: 34000 прим.
Розповсюджується
БЕЗКОШТОВНО

