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Народження Ісуса Христа сколихнуло як небо, так і землю. За всю історію існування людства ця подія,
безсумнівно, є найвеличнішою, найбажанішою і найчудеснішою. Адже
Святий Бог зі Свого славного вічного
престолу зійшов у наш грішний світ.
Зійшов, щоб його помилувати.
Вифлеєм. Ніч. Молода єврейська
жінка Марія нахилилась над щойно
народженим нею Хлопчиком. Із радістю та водночас з тривогою вглядаючись у Його оченята, хоче зрозуміти,
що ж буде далі. Вкотре нагадує сказані Господнім Ангелом слова: «І ось
ти в утробі зачнеш, і Сина породиш,
і даси Йому ймення Ісус. Він же буде
Великий, і Сином Всевишнього зва-

ний... І повік царюватиме Він...» Поруч стоїть Йосип, який ще недавно, дізнавшись, що заручена з ним дівчина
вагітна, хотів тайкома, без розголосу і
ганьби, відпустити її. Але був наставлений Ангелом не боятися прийняти
Марію, дружину свою, «бо зачате в
ній – то від Духа Святого. І вона вродить Сина,.. спасе Він людей Своїх
від їхніх гріхів». Столяр, що удостоївся
честі прийняти в свою сім’ю Немовля,
у захваті поглядає то на Марію, то на
Дитину: «Невже це правда? Невже це
все відбувається зі мною?!»
В ту мить до хліва заходять кілька пастухів. Їхні обличчя сяють від
радості. Перебиваючи один одного, захоплено починають розповідати, що «нічної пори вони вартували

отару свою. Аж ось Ангел Господній
з’явивсь коло них, і слава Господня
осяяла їх. І вони перестрашились
страхом великим... Та Ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я
ось благовіщу вам радість велику,
що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився
для вас Спаситель, Який є Христос
Господь. А ось вам ознака: Дитину
сповиту ви знайдете, що в яслах
лежатиме». І ось раптом з’явилася
з Ангелом сила велика небесного
війська, що Бога хвалили й казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!» Через
якийсь час після перших відвідувачів прийшли поклонитись Немовляті
мудреці зі сходу. Дорогу їм вказала
яскрава зоря, що дивно рухалася по
небу. Вони принесли Йому дарунки:
золото, ладан та смирну.
Ісус народився в обставинах, що
різняться від тих, до яких Він звик у
Небесному Царстві, – не в розкішних палатах, без урочистостей, оркестру, сонму святих, хвали і поклоніння. Навіть не всі були Йому раді.
Тодішній цар Іудеї Ірод, почувши про
народження Ісуса, занепокоївся і хотів убити Новонародженого. Та Ангел
попередив про це Йосипа: «Уставай,
візьми Дитятко та матір Його, і
втікай до Єгипту, і там зоставайся,
аж поки скажу тобі, бо Дитятка шукатиме Ірод, щоб Його погубити».
Дуже хочеться, щоб ця коротка історія про народження Спасителя стала для когось тією зорею, яка приведе

Від редактора
Стою і стою в довжелезній черзі. Вона на паспортному контролі в аеропорту Лондона. У світлі останніх загрозливих подій офіцери-британці дуже прискіпливо, подовгу опитують кожного
прибулого в їхню країну, вимагають все нові документи, підозріло вдивляються в обличчя. Щоб
хоч чимось себе зайняти, я також мимоволі затримую погляд на людях, що оточують мене. А їх
сотні. Один попри одного ми рухаємось хвилястим ланцюгом по заданій тимчасовими пасками
траєкторії. Оскільки для європейців вихід до міста окремий, зі мною стоять здебільшого африканці та азіати (зрідка розбавлені американцями
та австралійцями). От я вже в самому епіцентрі
цього різнокольорового, чужомовного, стороннього натовпу. Навкруги багато індусів: жінки з
кольоровою міткою на чолі, декотрі загорнуті в
сарі, чоловіки в тюрбанах. Групками тут і там вони спілкуються між собою. Але для мене вони
такі незрозумілі, далекі, зовсім інші, ніби з іншої
планети. Та й активні, голосисті весельчаки-американці не додають спокою чи комфорту. А від
закутаних у все чорне, лише з невеличкою щілинкою для очей мусульманок взагалі, здається, віє
якимсь холодом і непривітністю. Мені стає незатишно, навіть лячно у цьому іноземному, чужинському середовищі. Розмірковую: як же тяжко буває людині, що за певних обставин змушена жити
серед незвичного для себе світу, не такого, як від
народження. Колір шкіри, риси обличчя, статура,
одяг, темперамент, менталітет, мова, традиції... –
все інакше – далеке, чудернацьке, малозрозуміле, недосяжне. Нелегко...
В таксі їду все з тими ж полохливими, стриво-
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женими відчуттями. За вікнами пропливають наряджені різдвяною ілюмінацією вулиці, ялинки,
тематично прикрашені вітрини чисельних магазинів, тисячі перехожих з пакетами і пакетиками
святкових дарунків – Різдво, що стало загальноприйнятим святом, вирує на всю силу. Картинку
торжества доповнюють радісні, піднесені мелодії, що їх виконують вуличні оркестри.
Зненацька в голову приходить вражаюча думка: якщо мені так нелегко навіть уявити своє життя серед людей всього лише іншої національності,
то як же, мабуть, важко було Ісусу Христу, Божому Синові, почути від Отця план про Своє зішестя на землю Сином Людським. Адже це не просто зміна місця проживання. Володарю всесвіту
належало народитися зовсім в іншому статусі, не
властивій Йому матеріальній сутності, приміряти
на Себе природну, біологічну форму буття. Тому,

С п а с і н н я в І сус і
до Нього, але вже не до ясел у хліву,
а до хреста, на якому був розп’ятий
Божий Син. Він воскрес і бажає допомагати нам, приносити радість, прощати, підтримувати нас, любити, зціляти – робити все те, що Він робив,
коли жив на землі. Різдво продовжується! Тільки Ісус народжується уже
в душах людей, які приймають Його,
як тоді, понад дві тисячі років тому,
коли хтось дав прихисток для Йосипа та Марії, щоб та народила Дитя.
Саме в недосконалих людських серцях хоче оселитися досконалий Божий Син і освячувати їх. Він не шукає мудрих чи шляхетних, сильних
чи відважних – Ісусу потрібні ті, хто
впустить Його до себе. Відчини двері свого серця для Ісуса!

Го с п о д и І с у с е !
Визнаю, що я грішний і сам себе спасти не можу. Вірю,
що Ти помер за мене
н а Го л г о ф і
і прийняв покарання за мої гріх и . П р о ш у: п р о с 
ти 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.

Хто від початку перебував на висоті небес, був
господарем безкінечного простору і незалежним
від часу, возсідав на царському троні, тримаючи у
Своїй руці жезл владицтва, потрібно було втиснути Себе в рамки людського тіла, поміняти вічність
на тимчасовість людського існування, духовну
безкрайність на обмеженість фізичної реальності. Він мав відмовитися від Божого первородства
і небесного громадянства, залишити Отця, народитися від простої смертної жінки, підкоритися
земним батькам, стати підзаконним... Така самопожертва видається занадто великою, неймовірною і нездійсненною. Але Ісус Христос звершив
цей винятковий, ні з чим незрівнянний вчинок.
Якою була Його мотивація? Що все-таки Його
спонукало, надихнуло? Що допомогло?.. Прислухалась до свого серця. Заради чого б я могла піти на край світу? Однозначно, на таку жертовність
здатне любляче материнське серце. Думаю, і почуття вірності чоловікові поведе з рідного гнізда
в незвідану далечінь. А ще, безумовно, додасть
сили здійснити щось звитяжне (нехтуючи комфортом, затишком, звичною обстановкою) вдячність, шана, бажання догодити Вседержителю.
Уявляю, що Божим Сином теж рухала любов. Любов до Отця, досконалий послух і відданість Йому,
прагнення виконати Його волю та здійснити Його
бездоганний план спасіння людей. Тому Він зміг
залишити небеса і стати щедрим, прекрасним Божественним даром планеті Земля, кожному з нас.
Хвалімо Його! Лише Він достойний всієї слави,
поклоніння й подяки. Торжествуймо перемогу любові над страхом. Відкриваймо серця для Його прощення, святості, милосердя. Радість велика: Христос народився! Зірка Спасителя сяє над світом!
Алла ГАНДЗЮК

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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В то далекое время произошло нечто
поразительное. Это был самый удивительный момент… момент, не похожий
на все другие. Бог пришел. Он стал человеком. Небо открылось и вложило
свое самое драгоценное в человеческую
утробу. Вездесущий в один миг стал
плотью и кровью. Тот, Кто был больше
вселенной, стал микроскопическим эмбрионом. Тот, кто держит мир Своим
словом, избрал зависеть от заботы молодой девушки.
Бог стал близко. Он пришел не как яркая вспышка или грозный завоеватель,
но как Тот, Чей первый крик услышали
обычная деревенская женщина и сонный
плотник. Мария и Иосиф были кем угодно, но только не царями. Тем не менее,
небо доверило свое самое большое сокровище этим простым родителям. Случилось это в яслях, в тот важный момент.
Величие и святость посреди мира.
Этот Младенец управлял вселенной. Пеленки, согревшие Его, одели вечность.
Его золотой тронный зал был оставлен
в обмен на грязный загон для овец. А
поклонение ангелов заменили собой добрые, смущенные пастухи. Взгляните на
этот царский зал. Нет гардин на окнах.
Нет бархатного облачения на придворных. Нет золотого скипетра или сверкающей короны. Прислушайтесь к звукам:
мычание коров, топот копыт, колыбельная матери, причмокивание младенца.
Она могла начаться где-то в другом
месте, история царя. Но, удивительно,
она началась в яслях в хлеву. Переступи через порог или загляни в окно –
Он здесь.

Понад дві тисячі років відділяють нас від тієї святої ночі, котра
звістила світові тайну Боговтілення. Здійснилася нечувана подія, яка
засвідчила Божу любов до людей.
Будучи Богом, Ісус з’явився на землю, щоб ми Його осягнули, в Ньому
черпали для себе силу і благодатну
допомогу. І в цьому дійсно висота,
недосяжність і невимовність Божого милосердя. Бог прийшов на землю, щоб стати Сином Людським і
звершити наше спасіння. Він жив
з людьми, вчив нас нашою мовою,
Своїм життям подавав приклад істинної віри, любові, правди, творив
справи милосердя і доброчинності.
Молитва і роздуми про втілення Божого Сина викликають почут-

тя подиву, захоплення і особливої
подяки за милість і любов до нас,
грішних. У древньому Вифлеємі
нам подарована Божественна благодать. З тих пір це місце особливої
і постійної присутності Божої, місце,
де все нагадує «велику благочестя
тайну: Бог явився во плоті». Не багато хто сподобився в ту ніч вклонитися Новонародженому. Серед тих
небагатьох були й прості пастухи.
Вони побачили ангелів, почули їх
благовіст про втілення Божого Сина, про ту радість, яка буде усьому
світу, повірили в цю звістку і поспішили до Христа.
В події Різдва Христового проглядається три головних аспекти.
Перший з них – історичний. Господь

ПРАЗДНИК СЕРДЦА

сколько кто может) костюмы,
чтобы удивить гостей и встретить Новый год, как полагается. Наивно, как маленькие дети,
вкладывают в это деньги, силы и
надежды. Но после яркой ночи,
шумного застолья всё заканчивается. До следующего Нового
года. Так проходит жизнь…
Есть в эту зимнюю пору другой, особенный, День – Рождест
во Христово. К сожалению,
по-настоящему его чествуют
немногие. Истинную сущность
Рождества понимают и живут
им лишь те, кто уже встретился
и примирился с Богом. Поэтому
этот праздник навсегда стал торжеством их сердец. Рождение
Божьего Сына каждому человеку даёт неиссякаемую радость
и мир в самых трудных обстоятельствах жизни, несёт надеж
ду и открывает путь в небеса,
без которого нет смысла нашего
бытия. Ведь наша земная жизнь
временна, и ее конец неизбежен. Но многие люди, задавая
себе вопрос «что же там после
смерти?» и не находя на него ответа, так и живут преходящими
праздниками, которые однажды
закончатся навсегда. Только в
явлении Спасителя мы находим
ответы на свои вопросы и обретаем вечное будущее.
Господь хочет прийти в жизнь
каждого человека, как Он пришёл однажды в мою. С тех пор
главный праздник моего серд
ца – Рождество!
Нина ЕМЕЛЬЯНОВА, БЕЛАРУСЬ

прийшов на землю у визначений
час, народився у визначеному географічному місці нашої планети. І
допоки житимуть люди, вони не перестануть розмірковувати над цією
священною подією, говорити про
місце, яке освятив Господь Своїм
народженням, про історичні умови, в яких воно відбулось. Другим є
аспект пророцький: в убогому вертепі міститься момент присутності
Христа серед людства – прелюдія
і обіцянка Його нового приходу по
завершенню нинішнього історичного періоду життя людей на землі.
Таким чином, Різдво Христове – це
не лише закінчення багатьох Божих
обітниць і пророцтв, а й звернення до грядущого Другого пришестя,
яке вирішить нашу вічність. І третій
аспект – це постійна присутність
Ісуса Христа в людській історії та
наших долях. Господь воістину зі
всіма нами в усі часи. Ми віримо,
що в будь-якій частині світу, де очі
й уста звернені в небеса, дарується істинна присутність Спасителя,
жертовна нетлінна трапеза для наших нинішніх мандрів у напрямку
до вічного Єрусалиму.
Нехай на цьому шляху світло
вифлеємської зірки сяє для кожного з нас. Нехай вона керує нами і
приведе до ясел Втіленого Слова,
де відкриваються скарби мудрості та любові, істина Божественної
правди і вічного життя. Нехай Господь знайде Собі вертеп і ясла в
наших душах. Тільки Він є дорога,
істина і життя, лише в Ньому мир,
радість і блаженство.
Господа Ісуса Христа, що народився заради нас, просимо
благословити Україну, весь світ і
кожного зокрема Своїм миром та
благополуччям.
За матеріалами проповіді
митрополита ВОЛОДИМИРА

Макс ЛУКАДО, США

Думаю, нет такого человека,
который бы не любил новогодний
праздник и не ожидал от него чего-то особенного. Даже взрослые
хотят верить в сказку и в эту необыкновенную ночь ждут чудес.
Вспоминаю своё детство. Это были семидесятые годы. Мы жили в
деревне, в семье нас было трое
детей. С трехлетнего возраста я
была инвалидом, поэтому мама
не работала и особого достатка
в доме не было. Но праздник Нового года я всегда ждала с нетерпением. Папа для меня приносил
из леса елку. Только украшать её
мне было нечем. Не было сверкающих гирлянд, красивых игрушек, больших ярких шаров. Наряжала свою елочку красными
яблочками из нашего сада, конфетами, лоскутками обычной ваты. Каждый раз бывала безмерно
счастлива, когда папа запрягал
лошадь и вёз меня на новогоднее представление в клуб. Там
мальчики и девочки возле сияющей лесной красавицы водили
хороводы, пели песни, показывали сценки. Я иногда рассказывала стишок, и мне за это давали подарок из-под елочки. Было
столько приятных впечатлений!
Но проходило какое-то время, и я
вновь ожидала Нового года…
Как много людей в этом мире
живут иллюзиями, обманчивыми
мечтами, которые разбиваются о
скалу неисполнившихся надежд.
Ожидая этот веселый праздник,
украшают столы изысканными
блюдами, шьют роскошные (на-
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Л И СТ
П ОД Я К И

Добігає кінця ще один календарний
рік. Це час, коли підсумовують, що виконано за минулий період, чого досягнуто. Аналізують, що і чому не вдалося зробити, а також намічають плани
на майбутнє. Оглядаючись назад, редакція газети «Місто на горі» має за
що дякувати Богу. Незважаючи на політичну та економічну кризу в країні,
ми не лише не припинили випуск газети, а й у 2015 році вдвічі збільшили її
тираж – до 45 тисяч примірників щомісячно. Газета розповсюджується
уже в 17 областях України (починали
шість років тому лише з невеличкого
містечка Новодністровськ). Читають
наше видання як у великих містах, районних центрах, так і в найглухіших
селах, куди мало доходить християнської (як, між іншим, і будь-якої) літератури. «Місто на горі» отримують
на заході і сході, півдні і півночі нашої
країни, в зоні антитерористичних дій
(в тому числі на передовій) та на окупованій території Донбасу. Можемо
лише припустити, скільки людей задіяно, щоб усі 45 тисяч екземплярів дійшли до читача. Якщо в середньому
кожен роздає 100 примірників, то цей
благословенний загін волонтерів налічує 450 працівників. Тільки розсилку поштою отримують 60 чоловік. Низький
уклін усім вам і щирі побажання пов
ноти Господніх благословінь.
Наша газета міжконфесійна, місіонерська. Її зміст ми спрямовуємо на людей, які ще не пізнали Бога як Спасителя. Прагнемо донести Божу істину
до всіх, хто не знайомий чи мало зна-

йомий зі Святим Писанням, підбадьорити тих, хто в біді, та врозумити тих,
хто далеко від Божої дороги. Авторами
статей є як наші співвітчизники, так і
люди, що проживають у США, Росії, Білорусі. Надсилають матеріали нам священнослужителі, проповідники, євангелісти, просто віруючі люди. Діляться
з читачами свідоцтвами Божої слави в
їхніх долях, тлумаченням теологічних
постулатів, роздумами на актуальні
теми, розповідями про відомих християнських діячів, про видатних людей
та значення в їхньому житті християнського вчення. Публікуємо вірші й художні оповідання дописувачів, а також
листи наших читачів. Щиро дякуємо
всім, хто співпрацює з газетою. Віримо
у великий плід спасіння через написане вами. Заохочуємо вас творити для
Бога і надалі та присилати нам свої,
натхнені Святим Духом публіцистичні доробки. Просимо у Небесного Отця для вас примноження віри, мудрості, творчої іскри, душевного тепла.
Вітаючи з найбільшим християнським святом – Різдвом Христовим –
усіх, до чиїх рук потрапляє газета «Місто на горі», висловлюємо сердечну
вдячність тисячам читачів, задля яких,
а отже, завдяки яким ми трудимось. Будемо раді почути ваші відгуки про газету: чи є вона потрібною, чим корисна,
чи несе нові знання, а може, завдяки їй
відбулися певні зміни у чиємусь житті.
Ми дуже хочемо, щоб у кожен дім газета приносила добро, радість, надію,
перемогу. Зі святом народження Ісуса
Христа, шановні читачі! Божих вам
благословінь! Нехай посланий із неба
Спаситель народиться у вашому серці
і цей рік нехай стане початком вашого
нового життя у Христі.
Редакція газети «МІСТО НА ГОРІ»

місто на горі

www.mistonagori.com.ua
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ПЕРЕД РІЗДВОМ

Білий лапатий сніг падав на
чорний асфальт і швидко танув. Пронизливий вітер шарпав одяг перехожих і кидав їм
в обличчя пригорщі білих мух.
Вони ж, кутаючись у коміри та
натягуючи глибше шапки, метушилися у передріздвяних
клопотах. У яскравому світлі
новорічної ілюмінації під стіною великого супермаркету
на холодній мокрій бруківці
лежав чоловік з брудною сивою бородою в заяложеному
одязі. Люди заходили в магазин і виходили, але на бездомного ніхто не звертав уваги.
Так, ніби людини й не існує.
Обман зору. Фантом.
– Товаришу, – мовив Олег,
наблизившись до лежачого.
Той зробив невиразний рух
рукою і, щось пробурмотівши, замовк. Сніг продовжував сипатися. Олег присів. У
ніс ударив стійкий запах поту,
випорожнень і перегару.
– Чоловіче, що з вами?
Вам погано?
– До… кум… лерм…
У кишені чоловіка задзвонив мобільник. Олег вагався: взяти телефон чи ні. Та
оскільки дзвонили наполегливо, все-таки довелося засунути руку в засмальцьовану кишеню старої куртки.
Олег відкрив сіру розкладачку, і на екрані висвітився номер, підписаний «Трутень».
– Сєня, ти де? – запитав
хриплий голос з динаміка.
– Вітаю. Мене звати Олег.
Вашому другові погано. Він
лежить біля супермаркету.
– А-а-а, Сєня здихає. Що
ж, земля пухом.
Приголомшений почутим,
Олег продовжував тримати
біля вуха телефон, з якого
монотонно лунали гудки. Чоловік, ворухнувшись, знову
уривчасто промовив:
– Доч... подзв...
Швидше здогадавшись,
аніж зрозумівши, поспішив
заспокоїти:
– Добре, добре. Я подзвоню. Але спершу викличу карету «швидкої».
Кільк а хвилин Олег
пояснював черговом у, в
чом у справа.

– Може, він просто п’яний, –
вагалась жінка-диспетчер. –
Знаєте, скільки у нас таких
клієнтів? Проспляться, а потім воду варять.
На мить уявив себе на
місці Сєні.
– А раптом він помре, не
отримавши допомоги? У
святвечір…
– Добре, чекайте, – зітх
нувши, промовила та.
Олег продивлявся контакти в телефоні Сєні, водночас
спостерігаючи за фізичним
станом його власника. Серед
кількох десятків імен, які більше нагадували собачі клички,
знайшовся номер, підписаний
просто «Аня». «Мабуть, це і є
дочка», – подумав Олег, натискаючи кнопку виклику. Але
комп’ютерний голос повідомив, що абонент знаходиться
поза зоною досяжності.
Швидка допомога цього
разу виправдала свою назву. Обличчя лисуватого
фельдшера було таким же
сірим, як і погода. Побачивши причину свого приїзду,
він занудьгував ще більше.
– Давно тут лежить? – запитав скучно.
– При мені – хвилин десять.
Почав оглядати чоловіка, гидливо торкаючись його руками.
–Здається, в нього інсульт, – промовив байдуже.
– Здається?
– Точно визначити можна
тільки в лікарні.
– То заберіть його.
Фельдшер кинув на Олега
роздратований погляд, плюнув спересердя і наказав водієві діставати ноші. Олег
також поїхав у лікарню. Коли пацієнта занесли до приймального покою, медики почали кривитися і затискати
пальцями носи. Та на обстеження все ж забрали. Олег
чекав у коридорі. Несподівано задзвонив Сєнин телефон.
– Алло! Аня? Доброго дня.
Мене звати Олег. Ваш батько зараз у лікарні. Він просив
зателефонувати вам.
– Що з ним? – у дівочому голосі відчувалася напруга і хвилювання.

– Його обстежують. Скоріше за все – інсульт…
Аня замовкла. Він теж не
знав, що говорити.
– Не кажіть йому, що я
дзвонила.
– Що?!
Олег спантеличено дивився на згасаючий екран телефону. За якусь годину двоє
людей відмовилося від Сєні.
Одна з них – його рідна дочка.
Через хвилин сорок ви
йшов заклопотаний лікар.
– Ви родич пацієнта?
– Ні. Побачив його на вулиці, він лежав на асфальті.
– Он як, – здивувався
той. – У нього інсульт. Потрібні ліки для крапельниць. Поки що ми використали свої.
– Що саме потрібно?
З виразом подиву й нерозуміння лікар простягнув папірець зі списком. В аптеці
довелося витратити майже
всі гроші, що були в гаманці.
Замість них Олегу вручили
пакет ліків. Повернувшись
до палати, звернув увагу,
що новий знайомий вже переодягнений у лікарняну піжаму. Побачивши Олега, він
помітно пожвавішав і навіть
спробував щось сказати.
– Доч-ч,.. – вимовив ледь
зрозуміло.
– Я дзвонив. У неї вимк
нутий телефон. Може, розрядився.
– Ву-л-лиця Лер-р-монтова, два-д-ц-цять. Там до-ккументи. За-б-бери їх, – Сєня докладав надзусиль.
«Ось що він мав на увазі там, на вулиці, – подумав
Олег. – Чому він так ними переймається?»
– Гаразд, не хвилюйтесь,
заберу.
Вийшовши з палати, Олег
побачив худорляву дівчину в
червоному береті і чорному
демісезонному пальті з великими ґудзиками. Вона сиділа
на дивані і нервово перебирала тороки елегантного шарфа. Олег пройшов повз, але
інтуїція змусила озирнутися.
– Аня?
Дівчина здригнулася, підвела очі й швидко їх опустила.
– Мабуть, ви мене засу-

джуєте? – промовила.
– Головне, що ви тут, –
Олег сів поруч.
– Батько покинув родину,
коли мені було три роки, –
після короткої паузи почала
розповідати Аня. – Спершу
платив аліменти, купував
подарунки. Потім все припинилося. Результат бачите
самі. Іноді він дзвонив мені.
Обіцяв, що все зміниться.
Та я не дуже хотіла з ним
спілкуватися.
– Він кілька разів запитував про вас. Я сказав, що у
вас розрядився телефон.
Аня глянула з вдячністю.
– Думаю, вам треба зайти
до нього.
– Так, – Аня глибоко вдихнула, встала і рушила до
дверей палати.
...Лермонтова, 20 – окраїна міста. У заростях безлистих кущів і висохлого бур’яну
сховалася стара занедбана
хатина. Над дірявим дахом
височіли два старезні дерева. Мокрий сніг прилипав
до гілок, утворюючи химерні
білі квіти. Житло нагадувало в’язня, який ніяк не може
вибратися з неволі бідності,
забуття і безвідповідальності. Помилки бути не може –
це і є Сєнине пристанище.
Вузькою стежиною Олег
пробрався до того, що мало би бути верандою. Дверей не було, вікон також. У
маленькій кімнатці гуляли
протяги. Вона була закидана різним непотребом. Придивившись, Олег помітив,
що в дальньому кутку сміття набагато менше. Там на
підлозі лежала стара стільниця. Піднявши її, побачив
невеличкий отвір. Засунув
туди руку і зразу ж намацав
поліетиленовий пакунок. В
ньому виявились конверт
з документами і пачки стодоларових купюр. «Ого! От
тобі й бомж», – здивувався
Олег.
Через годину він був уже
в лікарні. Зазирнув до палати. Аня сиділа на стільці
поруч з батьковим ліжком.
Сєня лежав із заплющеними очима. Олег очима по-
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манив дівчину в коридор.
– Як батько?
– Спить. Лікарі сказали,
що ви купили ліки. Скільки я
вам винна?
– Забудьте. Це вам, – він
дав їй пакунок і Сєнин телефон.
– Що це?
– Подарунок від батька.
Мені треба йти, Аню. Всього
вам найкращого.
– До побачення, – дещо
розгублено промовила Аня,
проводжаючи очима Олега,
який швидко попрямував до
виходу і зник за дверима.
…Сонце весело вигравало на золотих церковних куполах, ще вчора вкритих ніздрюватими шапками снігу.
Навкруги стояла благодатна
тиша, хоч за парканом на всі
лади вже по-весняному шуміла вулиця. Олег, як зазвичай о цій порі, наводив лад
на подвір’ї біля храму.
– Олеже!
Озирнувшись, він побачив
Аню, одягнену у гарну чорну
дублянку і кремовий берет.
Вона стримано усміхалася,
наближаючись до Олега.
– Медсестра сказала, що
часто бачила вас біля храму.
Ви тут працюєте?
– У вільний час. Як
здоров’я батька?
Дівчина помітно засмутилася. Якусь мить мовчала.
– Місяць тому помер, –
нарешті вимовила стиха.
– Співчуваю.
– Я до вас у справі. Виявляється, в мого батька в Канаді є брат. Він бізнесмен.
Із зрозумілих причин вони
майже не спілкувалися. Але,
очевидно, дядько мав до
батька добре серце. Бо коли
тато попросив його чимось
мені допомогти, той не відмовив. Ті гроші, що ви принесли, були від дядька. Батько
порадив придбати за них земельну ділянку або якусь комерційну нерухомість.
– Бачите, він любив вас і
ніколи не забував.
– Так. Але якби не ви, я
би про це так і не дізналася.
Тому хочу вам віддячити, –
простягнула вона невеликий
конверт.
– Це зайве.
– Візьміть! Я наполягаю.
Олегу довелося підкоритися.
– Дякую вам за все. До побачення, Олеже.
На прощання вони потисли одне одному руки. Коли
Аня зникла за рогом найближчого будинку, Олег розкрив конверт. Серед десятка
стодоларових купюр лежав
маленький папірець з номером телефону. Олег усміхнувся і поклав його у внут
рішню кишеню.
Гроші вирішив далеко не
ховати. Щоразу, коли заходив до церкви, його погляд
наштовхувався на оголошення із закликом допомогти зібрати кошти трирічному хлопчикові на операцію.
«Господь відкрив небеса», –
з цією думкою Олег рішуче
покрокував до найближчого
відділення банку.
Роман СКАРЖИНСЬКИЙ,
м.Гребінка, Полтавська обл.

Коли можливо,
якщо це залежить від вас,
живіть у мирі з усіма...
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