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Микола Петрович засумував. Ніби
хто порчу навів. Очі згасли. Посмішка
висохла. Рухи стали млявими. Cіра
імла покрила Петровича, як не дивно,
тоді, коли він сягнув вершин у своїх
справах. Його багаторічна мрія реалізувалася: власна компанія з вироб
ництва ексклюзивних меблів для вищого прошарку суспільства, як кажуть, для еліти, набрала запамороч
ливих обертів. Еверест підкорено.
Свій серед най-, най-. Про гроші він
давно вже не заморочувався. Не розкидався ними, але й не заощаджував.
Збудував прекрасний будинок, врахував всі бажання-забаганки дружини
(вона сама розпоряджалася, як облаштувати кухню, спальню, вітальню) та дітей (їх у нього двоє: чудовий
син, що подає надії, і дочка-красуня).
Одне слово, повна чаша.
І от раптом все це втратило свою

принадність. Хоча, на перший погляд,
мало що змінилося. Бізнес розвивається. Друзі ставляться з великою
пошаною. Підкреслена увага компаньйонів. Тільки десь всередині холодок з’явився і вже не зникає. Ніщо
не викликає захоплення, не хвилює,
не кличе до нових звершень, і вже
ніякі цілі-вершини не сяють манливим блиском. Намагався розвіятися
в різних круїзах заморських. Не те.
Нудьга. Звиклий до постійної серйозної роботи, неробство він не міг освоїти. Пробував піти до церкви. (Не раз
йому доводилося жертвувати на будівництво храмів.) Там, дивлячись на
золоте оздоблення, іконостас, розпис
стін і стелі, думав про своєрідність архітектури, про марнотратство, адже
стільки порожнього простору, який
ніколи не використовується. А вслухаючись у речитатив священика, спів
хору, не розумів смислу, тому драту-

Слово священика
Небагато людей дадуть
ствердну відповідь на запитання, чи вони щасливі. Комусь не подобається робота, у когось невдалий шлюб,
хтось страждає через самот
ність, декому прикрощів завдають діти, а ще хтось не
дочекається дзвінка від онуків. І всіх їх об’єднує невміння задовольнятися тим, що
мають, в тому знаходити радість життя. Дитяча письменниця Астрід Ліндгрен змалювала цю людську особливість
у відомих персонажах. Карлсон постійно наголошує, що
він – найнещасніша людина у
світі. Причому трішечки щасливішим його можуть зробити хіба що банка варення
та кульок цукерок. Тобто це
образ людини-егоїста, яка
думає лише про себе і свої
задоволення. Поруч із ним –
інший бідолаха. Малюк мав
заповітну мрію, і оскільки
вона не втілювалася, то він
був згорьований. Але, подружившись, вони обидва відчули радість і втіху, хоча більше
ніяких змін у житті кожного не

відбулося. Їх зробили щасливими лише хороші стосунки.
Ще один приклад – біблійний персонаж Мефівошет.
З самого дитинства цього
чоловіка переслідували невдачі. Коли йому було п’ять
років, він отримав травму, в
результаті чого став кульгавим. До того ж вороги вбили батька, що був сином
царя Ізраїлю. Так ще маленьким Мефівошет втратив
здоров’я, батька та високий
статус спадкоємця престолу.
Це наклало свій відбиток на
його сприйняття світу, і він
почувався невдахою. Така
людина, зазвичай, вважає
себе неповноцінною, непотрібною, ні на що не здатною.
Влізши у цю шкаралупу, часто не бажає з неї вилазити,
бо їй комфортно і зручно в
тому стані. Вона жаліє себе
і нерідко чекає, щоб її жаліли всі навколо. Можливо, навіть боїться перемін, боїться
взяти ініціативу у свої руки,
взяти і почати щось робити.
Сподівається, що все якось
уладнається само собою,

вався. Так що покинув спроби долучитися до релігії.
Та якось у літаку сусід причепився.
Пропаганду почав – про Бога. Відшити його не вистачило мужності, але й
слухати всерйоз Петрович не був готовий. Лише раз за всю розмову (вважай, за весь політ) тьохнуло щось у
серці. Це коли попутник про вічне
життя почав вигадувати. «Після життя
на землі куди ви потрапите?» – спитав. «Звісна річ, у крематорій. Куди ж
іще?» – «І все?» – питання було настільки несподіване, химерне і при
цьому настільки ж серйозне, що Микола Петрович відповіддю поперхнувся. Втупившись у нового знайомця,
він мовчав, чекаючи пояснень. «Ну,
після смерті куди душа ваша піде?»
«Душа?» – чи то видихнув, чи лише
подумав Петрович. «Душа…» – промовив повільно. І тут якраз оголосили
про завершення польоту. Закінчення
розмови потонуло в хаосі збору речей
і сумок. Але сусід встиг-таки запропонувати в подарунок книгу: це, мовляв, Євангеліє, книга про Спасителя
Христа, Який дає вічне життя, та про
те, що чекає людину після смерті. Із
ввічливості Микола взяв дарунок, подякував, запхав у портфель і забув
про нього, перш ніж застібнув замок.
Життя продовжувалось. Але життя
не було. Темна туга. «Душа… Вічне
життя...» – нема-нема та й виринає з
пам’яті незавершена розмова в літаку. Особливо у вихідні.
Так і в ту суботу. Дружини не було,
поїхала на курорт. Дітей (от вже енергія невичерпна!) додому не заженеш.

Спасіння в Ісусі
Розмовляв з телевізором. Та співрозмовник з того був ніякий – виливав
свій бруд, брехнею наповнюючи апар
таменти і серце Петровича. Вимкнув
його. Чомусь згадав про той подарунок у літаку. Що це ще таке, Євангеліє? Дістав. Розгорнув. Почав читати.
«Нісенітниця якась», – була перша
реакція. Здолав себе. Через кілька
сторінок вже не міг відірватися. Щось
неземне входило у свідомість: Бог,
Царство Боже, вічність, смерть і воскресіння. Мізки закипали. Наче сам
іде поруч з Ісусом, і слухає, і дивиться, і питає... Чергову сторінку перегорнувши, застиг Петрович. Книжку
відклав. Піднявся з дивана. Закрокував по кімнаті, повторюючи: «Що
мені робити, щоб мати вічне життя?
Учителю, де Ти? Учителю! Скажи, що
мені робити?!»

«Отче Небесний!
Я приходжу до Тебе в
ім’я Сина Твого Ісуса
Христа. І прошу:
прости мої гріхи
і очисть мене
від них. Спаси
мене з великої
милості Твоєї.
Дай мені осягнути Твою любов, дай
зрозуміти і прийняти
голгофську жертву. Навчи мене
любити Тебе, служити Тобі. Я
вірю, що Ти чуєш мою молитву.
Дякую. Амінь.»

«ТЕ, ЩО ЛЮДИ ШУКАЮТЬ, МОЖНА
ЗНАЙТИ В ОДНІЙ-ЄДИНІЙ ТРОЯНДІ...»

що проблема якимось чином
вирішиться, що щасливою її
зробить хтось чи щось. Так
само і Мефівошет просто

ся докорінні зміни. Відтоді
Мефівошет по-іншому став
дивитися на себе і своє становище, бо, очевидно, усві-

жив і почував себе обездоленим. Але коли владою і
милосердям царя Давида він
був помилуваний від смерті,
то в його свідомості відбули-

домив, що життя – це щастя.
За будь-яких обставин.
Як хочеться, щоб цю прописну істину всі ми зрозуміли
і навчилися жити, не нарікаю-

чи на труднощі й негаразди,
а втішаючись тим, що маємо
близьких та рідних людей, що
просто живемо, бачимо прекрасний Божий світ, маємо
надію на вічність. Адже ми,
як той кульгавий Мефівошет,
який нічим не заслужив милості, наданої йому царем
Давидом, також помилувані.
Помилувані Богом. І це вже
є приводом відчувати себе
щасливими. Крім того, кожному Всевишній подарував
спроможність докладати зусиль, діяти, щось міняти, рухатися вперед, тобто боротися за себе. А той, хто йде, дорогу обов’язково здолає. І дорога ця починається зі зміни
нашого погляду на себе і світ,
на людей і життя. Лише таким
чином ми зможемо відчути
себе вдоволеними та знайти
омріяне щастя. Можливо, навіть в одній-єдиній троянді чи
у ковтку води...
За матеріалами проповіді
Володимира БОРОВОГО, м.Київ

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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ЧОРН І Х М А РИ НЕ НА ДОВГО

ЧОМУ?
Мені чомусь дуже часто буває сумно. І
Богу молюсь, і, дякувати Йому, доброму
та милостивому, нема аж таких проблем –
звісно, бувають такі, щоденні, як у більшості. Безперечно, є певні потреби, невирішені
питання, бажання, але в цілому за все слава Богу. Щоб не гірше, як кажуть у народі.
Та ось дивлюсь на це життя, на людей, на
друзів, знайомих, а головне – на саму себе,
і буває так... то сумно, то дивно.
Чому ми так не вміємо (чи не хочемо)
берегти одне одного? Чому так часто злимось одне на одного? Чому не вислуховуємо? Чому не стримаємось, коли нам поставили запитання, яке не дуже нам подобається, наприклад, «що там сьогодні
в тебе на роботі?» Чому так добре видно
колючку в чужому оці, а так не бачимо колоди у власному? Чому не хочемо побути
на кухні, а бігом ідемо до спальні, щоб сісти
(точніше, влягтися) за свій комп, хоч за нього можна сісти (влягтися) і на кухні? Чому
ми завжди знаходимо час на телевізор чи
соцмережі, а для спілкування з рідними
чи знайомими, які нас потребують, знайти
не можемо? Чому не можемо промовчати,
якщо хтось розбив улюблену чашку чи забув покласти на місце якусь річ? Чому забуваємо, що слово може ранити сильніше,
ніж стріла? Чому втікаємо від когось і від
себе? Чому не зателефонуємо до когось
зайвий раз або чому не телефонуємо прос
то так, а робимо це лише тоді, коли нам
щось треба? Чому не запросимо на чай
або самі не зайдемо до когось без запрошення? Чому ми обіцяємо собі, що кинемо
все і таки підемо до того, кому обіцяли, але
не дотримуємо слова? Чому відкладаємо
на завтра те, що варто зробити сьогодні, і
чому не перенесемо на інший раз розмову,
щоб почекати, коли вляжуться пристрасті?
Чому не погоджуємося вийти прогулятись,
якщо хтось запрошує? Чому не запропонуємо комусь поїхати з нами кудись, якщо є
місце в авто? Чому не зразу ідемо комусь
допомогти щось зробити, коли хтось про
щось просить? Чому не хочемо просто
посидіти з кимось на лавочці, якщо хтось
нас запрошує? Чому ми не можемо отак
просто кинути все і поїхати за 20-50 км до
брата чи подруги? Чому ми часто думаємо одне, а кажемо інше або чому хочемо
комусь сказати щось гарне і світле, але не
завжди насмілюємося? Чому для нас важливо, що думають про нас люди, а про те,
що думає про нас Бог, нас хвилює не завж
ди – забуваємо про це?
Чому не милуємось лісом чи річкою, які
поряд з нашою домівкою, а витягуємо себе
туди хіба що раз чи два на літо? Чому не
бачимо глибокого замислу Творця у кожній
травинці чи комашинці? Чому не насолоджуємось земною красою, даною Ним, а
весь час перебуваємо у суєтних справах?
Чому не дорожимо кожним днем, посланим нам Всевишнім? Чому ми не думаємо
про те, що він може бути для нас останнім
(тоді усе було б по-іншому)? Чому так рідко
піднімаємо голову, щоб поглянути в небо, а
весь час дивимось собі під ноги? Чому так
рідко сміємось? Чому не вміємо радіти життю? Чому не вміємо цінувати його? Чому
не вміємо любити? Чому не вміємо жити?
Ганна КИРИЛЮК, м.Черкаси

Був час, коли я бачила своє серце як величезну,
глибоку рвану рану, краї якої були обвугленим клоччям. Серце нібито вирване з кров’ю... Ворог мітив
дуже влучно. І снаряд потрапив точно в ціль, принісши руйнівні стражденні наслідки. Здавалося, усьому
прийшов кінець.
День тоді був ніччю, світло – темрявою. Не на один
рік була вибита з повноцінного життя. При кожній
спробі встати приходив ворог і добивав прикладом
або наступав на рану важким кованим чоботом. Допомоги не було нізвідки, а ворог стояв і насміхався
над моїми невдалими спробами.
Люди байдуже пробігали повз, нікому не було до
мене діла. Вони їли, пили, одружувалися, щось робили. Були радісні і щасливі. Були й такі, що говорили про віру, про любов, як багато Бог зробив для
них. Вони вчили, як стати щасливими. А я у цей непростий час бачила лише егоїзм і байдужість благополучних людей.
Але Господь... Як багато Він являє Своєї милості до нас! Зараз я часто переживаю це трепетне почуття, коли моє серце спочиває в благодатній Божій руці. Ці чудесні моменти дозволяють зовсім поіншому дивитися на життя, на все, що відбувається
навколо. І коли приходить чергове спустошення або
якась буденність, я біжу туди, у Святе Святих, щоб
там знову ожити. І так кожного разу. Я немічна, мені
потрібен Бог, щоб мати здатність жити. Так, я Ним
живу, рухаюся, існую. Це не просто молитва, це життя в Ньому і з Ним. І коли, буває, я Його втрачаю,
десь спіткнувшись, заметушившись або захопившись
марнотою, блискітками цього світу, як блудна дочка,
знову біжу в обійми Отця.
Якими б сильними ми не були, як би не дисциплінували себе, але повноцінно жити і любити ми

можемо тільки Божою любов’ю. Багато людей приховують свої рани, болі і страждання, проходять власне
поприще, зціпивши зуби, як герої. В такому стані вони
закриваються в собі і озлоблюються. Зцілена ж людина завжди відкрита. Якщо й з’являються чорні хмари в
душі, то не надовго, вона дуже швидко відновлюється. І
те, що раніше завдавало їй болю, більше не тривожить.
У тій сфері вона вже почувається добре. Я перебувала в такому стані. Ти як мертвий, байдужий до всього,
втікаєш від себе і свого болю. А від болю не потрібно
втікати, його потрібно пережити і, можливо, оплакати,

тільки не починати себе жаліти. І завжди пам’ятати, що
ранок обов’язково настане, що завтра буде новий день,
в якому ти неодмінно будеш сильнішим, більш щирим
та відкритішим. Ти знову зможеш усіх любити.
Олена ГОРБАЧ, м.Київ

СВІТЛО МА ЙБУТТЯ

Біль – це такий товариш,
який буде прикидатися
найкращим другом і стане
господарем душі, якщо ти
тільки відчиниш двері свого серця і дозволиш йому
туди ввійти. Він зайде на
короткий час, як гість, а

поселиться надовго, як
справжній хазяїн. Забруднить усе навколо гіркотою
й образами і «прикрасить»
твою душу траурним одягом. Всюди розвісить спогади про прикре минуле і
закриє штори, щоб не бачи-

ти світла майбутнього. Біль
вирішить, що влада в його
руках, і не дасть можливості зробити вибір на користь
прощення і радості.
«Він скрізь», – подумаєш ти, і біль тут же опиниться поряд, розфар-

бовуючи твій світ у темні
кольори. Він підступний,
якщо тільки віддати йому
всі права. Брехливий, якщо
дозволити йому весь час
говорити. Пристрасний,
якщо оволодіє серцем.
Біль не можна перемогти болем, жалістю, осудом чи повчаннями. Але
він надто боязкий, якщо
дати йому відсіч. Нікчемний та безсилий, якщо
нехтувати ним і натомість
проявляти любов. Зникне,
як дим, якщо протистояти
йому «духом сили, любові і здорового розуму», вірою й надією.
І якщо ти увіллєш в
себе порцію прощення і
дозволиш собі повернутися до минулого спиною,
раптом радість сьогодення і надія майбуття окрилять тебе свободою та
умиротворенням. І тобі
знову захочеться парити,
обіймаючи всіх навколо
милістю і любов’ю.
Світлана СПІВАКОВА,
м.Київ

Спасибі блаженному Богу за те,
що потрібне зробив неважким, а
важке непотрібним. Нема нічого
солодшого для людини й нічого
потрібнішого за щастя, нема ж нічого й легшого за це. Спасибі блаженному Богу. Царство Боже всередині нас, щастя в серці, серце в
любові, любов же в законі Вічного.
Оце і є та віковічна погожа днина й незаходиме сонце, що осяває
темряву сердечної прірви. Спасибі
блаженному Богу.
Що б воно було, якби щастя,
найпотрібніше і наймиліше для
всіх, залежало від місця, від часу,
від плоті та крові? Скажу ясніше:
що б воно було, якби Бог замкнув
щастя в Америці, або на Канарських островах, або в азіатському Єрусалимі, або в царських палатах, або в Соломонових віках,
або в багатстві, або в пустелі,
або в чинах, або в науках, або в

ПЕРЕД Д ВЕРИМА
здоров’ї?.. Тоді б і щастя наше, і
ми з ним були б бідні. Хто міг би
добратись до тих місць? Як можна всім народитися в якомусь одному часі? І як можна поміститися усім в одному чині чи стані? (...)
Нині чи хочеш ти бути щасливим? Не шукай щастя за морем,
не проси його в людей, не манд
руй по планетах. (…) Золотом
можеш купити село – річ важку,
бо не дуже потрібну. А щастя,
як найпотрібніша потреба, дається даром скрізь і завжди. Повітря й сонце завжди з тобою,
скрізь і даром. А все те, що від
тебе тікає геть,– знай, що воно
чуже, і не вважай його своїм. (…)
Тим-то воно й важке. Ніколи б
воно від тебе не пішло, якби
було справді потрібне.

Що ж для тебе потрібне? Те,
що найлегше. А що ж легке? О,
друже мій! (…) Одне лиш тобі потрібне. Одне ж тільки і добре, і
легке, а все інше – труд і недуга.
Що ж є те одне-єдине? – Бог. (…)
Спасибі ж блаженному Богу за те,
що все нас покидає і все для нас
важке, крім того, що потрібне,
любе і єдине.
Багато тілесних потреб чекають на тебе, та не в них щастя.
А для серця твого єдине є на потребу – там і Бог, і щастя. Недалеко воно – поруч: у серці й у твоїй
душі. (…) І я хочу, щоб твоя душа,
як Ноєва голубиця, не знайшовши
ніде спокою, повернулась до свого серця, до Того, Хто почиває у
твоєму серці…
Григорій СКОВОРОДА
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В прошлом он вор. Долгие
годы заключения. 20 лет
в бегах. Ампутация ноги.
Казалось бы, все. Никому не
нужен. Жизнь закончилась.
Но нет. Сегодня этот
63-летний мужчина служит
Господу. «Совсем недавно
мне сказали, что есть Тот,
Который меня очень любит.
Я не поверил. Cчитал, что
такого отщепенца, как я,
невозможно простить и
полюбить. Я ошибался…»

САН САНЫЧ
Александр Дуда родился в Луганс
ке. Рос безотцовщиной, его и сест
ру воспитывала мама с бабушкой.
В детский сад Саша не ходил – экономили на всем, потому что в семье
хронически не хватало денег. Из-за
этого уже с малых лет он испытывал
чувство зависти к своим ровесникам.
«В школе хотел всем доказать, что я
не хуже других. Ну, подумаешь, нет
отца, нет хорошего пальтишка и новых сапожек, как у других. Зато я хочу
учиться, чтобы получить достойное
образование и высокую должность!
Буду много зарабатывать, тогда смогу нормально одеваться и покупать
себе еду», – вспоминает Александр.
Но что-то пошло не так. С учебой
не получилось. Мама каждый день
работала, а бабушка не могла справиться с неугомонным мальчишкой,
и он сутками напролёт пропадал на
улице, был предоставлен сам себе.
Уже в третьем классе начал курить,
сигареты попросту крал. С этого и началась дорога, испещренная чередой
беззаконий. «Такая жизнь мне нравилась. К семнадцати годам уже лазил
по чужим карманам. Не знаю как, но
у меня это ловко получалось. Так появились мои первые легкие деньги. И
уже не я, а мне завидовали», – запоз
дало сокрушается мужчина.
Потом пришла повестка в армию.
Там Саша часто размышлял о своей жизни. Осознавал, что поступал
неправильно. Хотелось жить по-другому, по-честному. Поэтому демобилизовался с твердым желанием
все изменить. Устроился работать
на завод, помогал маме с сестрой.
«Однажд ы, возвращаясь с работы домой, я увидел выходящую из
троллейбуса красивую девушку. Ее
взгляд лишь на секунду остановился на мне. Но этого оказалось достаточно, чтобы заставить мое сердце
биться чаще, – улыбаясь, вспоминает Александр. – Забыв, куда шел,
сразу устремился за ней. Догнал у
подъезда и, закрыв собой проход, попросил ее назвать свое имя. Она не
испугалась и представилась. Когда
она пошла домой, я нарвал на ближайшей клумбе букет цветов и бросил его в окно второго этажа. Выглянув, Людмила улыбнулась мне. «Ты
моё счастье!» – крикнул ей».
Через три месяца молодые люди
сыграли свадьбу. Вскоре у них родился сын. «Пришел к жене в роддом.

Взял мальчишку на руки, он такой маленький, красивый и родной. Назвал
Александром – в честь своего отца
(хотя я вообще его не знал, только
по маминым рассказам. Но с детских
лет меня звали Сан Санычем.) Все
мое естество переполняла гордость.
Я стал отцом! Думал: буду воспитывать сына, заботиться…» – вытирает
слезы Сан Саныч.
Год супружества показал молодому отцу, что на одну зарплату достойно содержать семью невозможно.
Он начал задумываться о том, где
еще добыть денег. Однажды в универмаге его взгляд задержался на
витрине с ювелирными изделиями.
Тут же прикинул, какое состояние
можно получить всего за несколько часов. Этот приток адреналина в
крови Саша помнил с детства – решение было принято без раздумий.
Но... вышла осечка.
«Один шаг в топкое болото стоил
мне двух лет лишения свободы и расторжения брака. Одиночество, боль и
злость на всех. Сердце окаменело. В
одночасье я потерял все. Что делать
дальше, не знал. Поэтому, выйдя на
свободу, занимался тем, что у меня
лучше всего получалось, – воровал.
Появились деньги, а с ними – бары,
рестораны, женщины... Все как-то
так завертелось…» – с горечью рассказывает Саныч. Завертелось всего
лишь на шесть месяцев, до тех пор,
пока суд вынес Александру новый
приговор: тринадцать лет лишения
свободы.
Там, в колонии, выбирать профессию особо не приходится. Все заключенные работают на лесоповале. У каждой бригады есть определенная норма выработки. И если ее
не выполнить, то всю бригаду ждет
штрафной изолятор. Он находится
ниже уровня земли, там постоянная
сырость, плохое питание и жесткие
ограничения. За двенадцать лет отсидки в результате частых водворений в ШИЗО Александр получил обморожение нижних конечностей, началась гангрена, ему ампутировали
пальцы правой ноги. «А когда до конца срока оставалось шесть месяцев,
я узнал, что парализовало маму. У
меня был выбор: бежать или сидеть
до звонка. Но мама могла меня не
дождаться. Выбрал первое. Совершив удачно побег, подумал, что мне
повезло…» Приехать домой, увидеть
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маму, обнять и попросить прощения
за все – это было единственным желанием Александра на тот момент.
Он даже не подозревал, какую ошибку совершил. Оставшиеся до конца
срока полгода он променял на двадцать лет бестолковых скитаний, одиночества и боязни быть пойманным.
«С мамой тогда я увиделся. Она так
постарела за эти годы. Но остаться
вместе с ней, в Луганске, я не мог, так
как был в розыске. Нужно было срочно уезжать. Куда, я не знал...»
Без документов, но с профессией «вор» он приехал на автовокзал.
Там встретил старых знакомых, выпили. Проснулся в Зимовниках Рос
товской области. Оттуда и началось
его странствование. «Было по-всякому… Где я только не был за эти
двадцать лет. Все куда-то бежал,
что-то искал, чего-то хотел достичь.
А в итоге – пустота, отверженность,
страх перед завтрашним днем. Когда
истек срок давности моей судимос
ти, вернулся в Украину, на родину.
Денег было достаточно, но они меня
уже не радовали. Я просто устал от
такой жизни. Мне 60 лет, а у меня ни
дома, ни семьи», – грустно повествует Сан Саныч.
Приехав на Донбасс, остановился
у сестры, в поселке Счастье Луганс
кой области. В течении года пытался
восстановить документы, но началась война, и сделать это было прак
тически невозможно. Дали только
справку об утере паспорта. Что дальше? Жилья нет, сделать прописку в
своем доме сестра отказалась. Ворованные деньги закончились. К тому
же напомнили о себе последствия
холодной тюремной камеры. Боль в
ноге не прекращалась. Александра
положили в больницу. Ампутировали
правую ногу. Рана не заживала и все
время кровоточила. Целый год, находясь на больничной койке, мужчина
выживал, как мог. Понимая, что помощи ждать не от кого, пытался сам зарабатывать деньги на лекарства. За
долгие годы заключения он научился
ремеслу сапожника и портного.
Как раз в то тяжелое время про

кет. А дальше, как в том мультике:
«Это мне?» – «Тебе.» – «А за что?»
«Просто так», – улыбаясь, вспоминает Щуров. – Пообщались. Помолились за него. Оставили ему Евангелие и визитку церкви».
«Сейчас понимаю, что тогда действительно произошло чудо, – размышляет Сан Саныч. – Слова одного из парней, зашедших ко мне в
палату, буквально перевернули мою
душу. «Ты не один, – сказал он. – Есть
Иисус, Который тебя очень любит. Ты
только верь!» Я поверил и впервые
в своей жизни взял в руки Новый Завет. Читал его... и ничего не понимал.
Только постоянно почему-то плакал.
С моей душой что-то происходило.
Но объяснения этому найти не мог.
Впервые за всю жизнь пришло ощущение, что в этом мире есть Кто-то,
Кто беспокоится обо мне, для Кого я
не безразличен, Кто меня любит. Я,
шестидесятилетний, почувствовал
себя, как ребенок под опекой заботливого отца. Это усиливало мою веру
в Бога, и я, не переставая, обращался к Нему с просьбой о милости. К
моему величайшему удивлению, Он
меня услышал. Меня, погрязшего в
грехах, пропащего, от которого даже
родственники и те отказались. Бог
услышал и первым делом заживил
мою рану – через два дня, делая перевязку, изумленные врачи констатировали, что кровь, наконец, начала сворачиваться. Я уверен, что это
было Господне вмешательство. Воодушевленный, начал еще искреннее
взывать к Богу, чтобы Он устроил
мою дальнейшую жизнь, ведь меня
готовили к выписке, а идти было некуда. И вдруг вспомнил о визитке,
которую оставили ребята из церкви.
Позвонил им и попросил о помощи.
Они не отказали».
С тех пор, вот уже год, Сан Саныч живет в Центре для переселенцев при Церкви Христа Спасителя
(г.Северодонецк), который стал его
родным домом. Здесь обрел большую семью братьев и сестер, которые очень тепло относятся к нему и
во всем помогают. «Они стали для

изошла встреча нашего героя с Александром Щуровым, служителем поместной евангельской общины, который рассказывает об этом так: «Год
назад, как только мы начали оказывать гуманитарную помощь в поселке
Счастье, посещая больницу, в одной
из палат хирургического отделения
увидели сидящего с поникшей головой инвалида. Я подошел к нему, поздоровался, представился. Спросил,
имеет ли он в чем-либо потребность.
Он молча смотрел на меня. В его глазах я увидел пустоту и безразличие к
жизни. Вручил ему продуктовый па-

меня больше, чем друзья, они намного лучше, чем те – в миру. Общаюсь с
ними, некоторые приглашают меня к
себе в гости. Я же, занимаясь ремонтом одежды и обуви, пошивом сумок
и другой галантереи, таким образом
выражаю всем свою благодарность.
Очень хочу благовествовать, но не
только сидя в инвалидной коляске,
а на двух ногах. Мечтаю о протезе.
Стопроцентно уверен, что обрел
такое благословенное пристанище
только благодаря Богу. И теперь всегда, сколько смогу, буду Ему служить.
Ирина НЕЦВЕТАЕВА, г.Северодонецк

В И С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?
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ПРИРОСТАЄМО
Кожна людина дуже прив’язуєть
ся до місця, де живе, до роботи, колег, сусідів, друзів, з якими постійно спілкується. І коли доводиться
переселятися, то навіть якщо там
абсолютно комфортні умови, вона
довго не може звикнути.
Після багаторічного проживання у великому місті Івану та Оксані
прийшлося переїхати у маленький
населений пункт. І хоч там у них є
рідня, сестра та брат, які дуже радіють тому переїзду, по-всякому намагаються їх пригорнути як дорогих
їм людей, наділити увагою, теплом,
прийняттям, проте Оксана, що на-

родилася і все життя мешкала у
місті-мільйоннику, ніяк не може там
прижитися. На відміну від неї, Іван
з’явився на світ і виріс у селі. Тому
він недовго тужив за своєю попередньою домівкою, оскільки невеличке містечко дуже нагадує йому все
рідне: такі ж чудові ліси довкола, де
щовесни можна слухати солов’я і зозулю; розлогі поля, де, щоправда,
чомусь не квітнуть у пшеницях запашні волошки; горби, вкриті високими травами, поміж яких червоніють
ароматні суниці, як і ті, що збирав
у дитинстві, коли пас корову. Та сама річка протікає поруч. Тим більше
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звідти якраз недалеко до його рідного села. Тож Іван частенько туди й
навідується – там ще є його далекі
родичі, однолітки, друзі дитинства.
І як не старається чоловік навернути дружину до тієї місцевості (і по
гриби ходять, і на суниці, і до лісового джерела по воду, і на річку),
не люба вона її серцю. Воно нидіє,
скніє, нудьгує. Оксана взимку вже й
за в'язання взялася, і вишиває бісером, і читає класику, сторінки якої
не гортала від шкільних років, – все
одно «у нас все ліпше»: і молоко з
маркету смачніше, і сметана не така жирна, як у бабусі з села, і вибір
випічки величезний – все краще. Хоча понад тридцять років щоліта відпустку проводили саме в тих краях, і тоді там усе їй було краще, ніж
у гамірному мільйоннику. Гуляючи
у лісі стежками, які колись топтали
босі ноги малого Івана, відвідуючи
найбільш пам’ятні йому урочища
та місцинки, де з хлопчаками грали
у війну, ховалися у підземних печерах, насолоджуючись дзюркотінням
грайливого струмочка, що протікав у
кінці городу, вода в якому була чистішою від сльози, вони, міські мешканці, тим усім захоплювалися. Вони
по-доброму заздрили тим, хто жив
серед такої неписаної краси (і ліс,
і річечка, і поле), що вся продукція
сільська, що люди привітні, мирні,
доброзичливі, і все там гарне та доб
ре. Тож згодом, коли з’явилася необхідність залишити міську квартиру

Для душі
дітям, сумнівів у тому, що доживати
віку будуть саме у містечку неподалік від Іванового рідного села, навіть
у Оксани не було. Тому дивно, що
тепер жінка ніяк не може прижитися,
що таке їй усе чуже. Вона просто через це стала іншою: часто в розпачі,
відчаї, навіть депресії.
Як же ми приростаємо до місця!
До місця, де проживаємо значну час
тину свого життя. Який нам любий
наш дім, які рідні сусіди, знайомі, які
дорогі вулиці та магазини, де ми часто буваємо. І як некомфортно нашим
душам на інших вулицях, в інших магазинах, у новому домі, навіть якщо
поряд – наші близькі. В цьому сенсі
міркую собі про вічне. Добре, якщо
ми є Божими дітьми і по завершенню земного шляху Він забере нас до
Себе, на небеса, де, вірю, нам легко
буде прижитися. Ба більше – там нашим душам буде куди комфортніше,
ніж тут, на грішній землі (недарма
люди, що пережили клінічну смерть,
розповідають, що, відчувши, як доб
ре і легко там, не хотіли повертатися
до земного життя). Це якщо потрапимо у рай. А як у пекло? Подумати страшно. Людині важко всього-навсього у новій домівці, комфортній і
затишній, де вона оточена любов’ю
та увагою. А як же там, у місці вічних,
нескінченних, мук?!
Василина КОРОТАШ,
Чернігівська обл.

ЯК МИ З ВАСИЛЕМ ПО ВИШНІ ЇЗДИЛИ
мене великодушно та співчутливо в спину. Допомагав. От
тоді я й збагнув, що для ровера-позашляховика тривалі
вояжі по асфальту – це все
одно, що для бегемота політ
у космос. Там я остатоточно
закохався у дорожні легенькі
шосери. І зненавидів гірські
важкі монстри.

з криниці води і тепер непритомнію. Там, окрім діда, була
Василева старша сестра, лікар. Вона дала мені якісь великі американські таблетки і
сказала: ковтни. Я запитав
знаками: від чого вони? Вона,
посміхаючись, відповіла, що
вони від усього, і я підкорився. За мить мені стало дуже
добре, як у дитячому садочку,
коли на вечерю давали пон-

Село було досить далеко
від траси, але ми приїхали ще
засвітла. Пити хотілося немилосердно, тому я викрутив із
глибокої криниці на подвір’ї
відро крижаної води. Це була
моя ще одна страшна помилка. Після першого ж горнятка у мене миттєво розпухло
горло, наче його накачали гарячим парафіном, і я відчув,
що за мною прийшла смерть.
Ледве тримаючись на ногах
від шоку, я зайшов до хати і
знаками показав, що напився

чик з какао, і я вдруге за день
поринув у солодкий сон. Прокинувся, наче у паралельному світі: горло більше не боліло, на столі чекала вечеря,
а вісімдесятирічний господар
виявився щирим християнином-баптистом, який щонеділі самостійно їздив на мопеді у сусіднє село на Богослужіння. Віра його була ревною і гарячою, тому він щиро
ділився нею з нами, поки ми
їли. Як і написано в Біблії,
старий часто бачив сни, і то

Невигадана історія зі щасливим кінцем
Щойно я одружився і повернувся з «медовомісячної» подорожі, як зателефонував мені один мій товариш-велосипедист і запропонував поїхати до його діда
в село на вишні. Велосипедами. Туди, мовляв, всього
лише 100 кілометрів. Я моментально погодився, взяв
пластикове відро у брезентовий рюкзак, і ми подалися на південь від Тернополя. Це була моя перша поїздка на таку відстань, хоча
по 60км я їздив уже давно.
Літо 1997 було спекотним, і
моя молода дружина дуже захотіла вареників з вишнями,
политими холодною сметаною. Це бажання так захопило мою наївну половинку, що
вона легковажно благословила мене на той авантюрний
вояж. Для мене ж вишні були,
правду кажучи, лише приводом, а істинною метою поїздки
була сама поїздка!
Перші 50км ми проїхали
сміючись, а потім я зрозумів свою фатальну помилку.
Вася їхав гоночним шосейником, а я міцним, але не таким
динамічним, важким кроскантрійником. Тому вже за Бучачем я сильно вхляв – не хотів
нічого. Почувався останнім
недотепою.
Налопавшись із переляку
великих соковитих черешень,
що росли при дорозі, заснув
у тіні дерев сном розчарованого і розбитого пілігрима.
Сон на траві робить дива:
за півгодини я прокинувся і
знову захотів жити на світі
та шукати собі нових пригод.
Лишалося 30км, і Вася пхав
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сни дуже цікаві та змістовні.
Він їх записував у зошит, і так
назбиралось не менше ста.
Нам розповів лише два.
Приїхав я оце, каже, на
собраніє, сиджу, слухаю проповідь. А деякі наші прихожани заснули. Мені так соромно
стало, що вони зневажають
Боже Слово, та я нічого не
сказав їм... Аж сниться мені
тієї ж таки ночі сон: велика піщана пустеля, і посеред неї
стоїть кран, такий, як пожежний, і з нього прямо в пісок
тече пахуча і чиста олива! Я,
каже дід, у тому сні довго бігав
і шукав якоїсь посудини, щоб
набрати тієї коштовної рідини,
але знайшов лише якісь старі
горщики. Олива текла в пісок
та пропадала, і я закричав у
небо: Боже, закрий кран! А Він
мені з неба: хай тече.
А другий дідів сон був ще
більш чудернацький. Приснився йому рай. Гарно там,
каже, так, що й прокидатися
не хотілось. Багато дерев, галявина така світла, і діточки
на гойдалках бавляться. І все
це бачу я крізь маленьку щілину у воротах. А ворота височенні, аж до неба, і зверху
напис: Царство Боже. Я намагаюся протиснутися туди,
але не можу і починаю плакати. Чую, хтось невидимий
мене ззаду по плечах легенько плескає і каже: якщо
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не станеш таким, як ці діточки, то не увійдеш до раю. І я
прокинувся.
Ми з’їли вечерю, і я запитав у діда, де той зошит. Дід
відповів, що спалив його, бо
краще Біблію читати, а не
збірку снів.
Наступного дня ми повертались до Тернополя, знову
своїм ходом. Було спекотно.
Василь часто проколював
тонкі колеса, а в мене наче
друге дихання відкрилося,
і тепер я постійно підганяв
його. Вишень ми так і не нарвали, навіть відро я залишив там. Важко повірити, що
з тих пір уже минуло майже
20 років.
Тому дідусеві зараз понад
100 літ, але, думаю, він уже
в раю. Проте сни про оливу
і ворота не забуду ніколи. А
ще з тих пір я почав регулярно їздити у такі подорожі по
170-230км. Щоправда, уже
сам. Кожного літа намотую
по дві-три тисячі дорогами
найкращої у світі землі – Західної України.
Василя давно не бачив.
Однак дякую тобі, друже. Нехай Бог благословить тебе
там, де ти є. Це ти долучив
мене до безкінечної насолоди від велосипедних мандрівок. Саме того далекого спекотного дня...
Андрій ЛАДИК, м.Тернопіль
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