
на пов не їм догоджання, жертвування собою, ін-
ший намагається надолужити прогаяне в пізнан-
ні духов ної складової життя, а дехто прагне за-
лагодити супе речки та конфлікти з найближчими, 
повністю беручи на себе всі провини, навіть тоді, 
коли не завинив. Чому так? Що спонукає людину 
до таких перемін? Чого вона боїться? 

Відповідь на це питання очевидна: людина не 
хоче волочити тягар своїх провин, гріхів у інший 
світ, не хоче покидати цей, залишаючи тут про себе 
недобру пам’ять, хоче розстатися з усіма у мирі і 
злагоді. Бо, либонь, у кожного, навіть у закоренілого 
атеїста, на порозі вічності виникає бажання понес
ти з собою почуття того, що він простив і прос тили 
йому, аби з того світу не волати жагою покути. Нам, 
як повітря, потрібне прощення – нас і нами. Адже 
це звільнення від кайданів егоїзму, бездушності, ци-
нізму, це позбавлення від гнітючих оков неправди, 
заздрості, гордині, з важелезною ношею яких ми 
ходимо роки, вгинаючись під їх непідйомною вагою. 

Багатьом пощастило звільнитися від цих ланцю-
гів набагато скоріше, ніж напередодні відходу з цієї 
землі. До таких щасливців належать ті, хто почув ці-
люще слово істини та, відкривши своє серце, впус-
тив його туди і став Божим дитям. Тоді все у нут
рі змінюється. Зникає той незносний тягар, кудись 
пропадає все недобре, тобі весь світ стає рідним і 
добрим, ти всіх починаєш любити, усіх хочеться об-
няти і дарувати усім любов – просто так, ні за що, 
бо ти сам відчуваєш якусь неземну, досі незвідану 
любов. Що це? Хто може так вплинути, так усе по-
міняти? Всеблагий і милостивий Бог, Творець усього 
сущого на землі і самого всесвіту, Небесний Отець, 
наш Спаситель Ісус Христос. Через Святого Духа 
Він усією Своєю повнотою поселяється в серці, яке 
захотіло Його прийняти, і там господарює, проганя-
ючи звідти всяку темряву, яка володіла тим серцем, 

наповнює його світлом добра, радості, милосердя і 
щедрості. Здається, що все навколо переіначилося, 
всі преобразилися. Як любо стає жити! Як надійно! 
Куди б ти не йшов, з тобою Бог. На кожному кроці 
відчуваєш Його підтримку, допомогу, Його бажану, 
дорогоцінну присутність. Зникають усі недобро-
зичливці і вороги. В усіх ти бачиш Боже творіння, 
таке ж, як і ти. Відчуваєш якусь дивну спорідненість 
душ. Усвідомлюєш: нас навіки поріднила кров  Ісуса 
Христа, пролита на Голгофі. Заради тебе і заради 
кожного помирав на хресті Божий Син. Він дав Себе 
розіп’яти через Свою несказанну, невимовну, яка не 
піддається поясненню і розумінню, любов до всіх. 
Ніколи нікому не збагнути цього розумом. Хіба що 
серцем. І хто це зробив, той став вільним – від об-
раз і заздрості, гордині та егоїзму, від очікування 
чиєїсь любові, намагання зробити кращим когось. 
Ти нічого не потребуєш. Ти просто любиш. І вона, 
ця любов, перевертає гори. 

Якщо хтось ще не відчув у собі такого, а має ба-
жання, то Бог дає шанс. Ні в якому разі не варто 
його пропускати.

Наша мета  – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

«Не може сховатися місто, 
що стоїть на верховині гори»
(Євангеліє від Матвія 5:14)
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ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

МIСТО НА ГОРІ

Слово священика

Спасіння в Ісусі

Мар’яна СЕМЕНЮК, Чернівецька обл.
Чомусь усім нам хочеться, аби нас більше лю-

били наші рідні, аби більше приділяли нам ува-
ги. Зокрема жінки весь час очікують більшої уваги 
від своїх чоловіків. А чоловіки вимагають покори 
і смиренності від дружин. Батьки хочуть беззапе-
речного послуху дітей. Діти ж скаржаться не не-
розуміння з боку батьків. Тим часом дні проходять 
за днями, роки збігають, і коли життя починає на-
ближатися до свого кінця, багато хто радикально 
починає щось міняти, усвідомлюючи, що великою 
мірою все залежить від нас самих. Людині треба 
набити ґуль, перш ніж вона схаменеться і почне 
дорожити тим, що має. Хтось тоді спішить зміни-
ти постійне жадання любові та уваги від рідних 

«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 ми-
лості  Твоєї. Дай мені осяг-
нути Твою любов, дай 
зрозуміти і прийняти гол-
гофську жертву. Навчи мене 
любити Тебе, служити Тобі. 
Я вірю, що Ти чуєш мою молитву.  
Дякую. Амінь.»

Народження дитини – це 
промисел Всевишнього. А 
батьки лише посередники, 
співпрацівники, виконавці 
Божого плану. Вони свобідно 
і з власної волі сповнюють 
закон, вкладений Творцем 
у їхню природу. Ще до виго-
товлення будьякої речі май-
стер вже має її у своїй уяві, у 
своєму задумі – з її призна-
ченням, різними функціями, 
зовнішнім виглядом. Так само 
і по дружжя – плекає мрію 
про майбутнє немовля, але 
не може бути впевненим, що 
воно з’явиться на світ.

Знаю чимало випадків, 
коли лікарі на підставі відпо-
відних аналізів і досліджень 
стану здоров’я чоловіка і дру-
жини стверджували, що у них 
обов’язково народяться діти. 
Та, на превеликий жаль і біль, 
сім’я залишалась бездітною. 
Не допомагали їм ні найдо-
рожчі санаторії, ні поважні 
професори, ні дефіцитні ліки. 
Так само добре знаю факти, 
коли згідно з тими ж даними 
лікарі констатували немож-
ливість народжувати через 
відповідну хворобу батьків, а 
діти все одно появлялися на 
світ. І медики змушені були 
визнавати явне чудо. Става-

лося ж це тоді, коли після не-
втішних медичних висновків 
сімейна пара не впадала у 
відчай, а в щирих молитвах, 
у строгому пості, відвідуванні 
Богослужінь, у смиренні, гли-
бокому розкаянні за гріховні 
вчинки, великому милосерді 
до ближніх і любові до Бога 
всю надію покладала на святу 
волю Творця, і Господь благо-
словляв найбільшим дарун-
ком – дітьми. 

Сьогодн і  медицина у 
своєму розвитку сягнула не-
бувалих висот. Проте, як і в 
найдавніші часи свого заро
дження, вона лише відкриває 
те, що від початку закладене 
Творцем. Тож коли дізнаємо-
ся про «створення» вченими 
чогось нового, досі небувало-
го, неіснуючого, то необхідно 
визнати, що у своїх наукових 
дослідженнях вони тільки 
послуговуються готовим. Ви
вчаючи і аналізуючи, наскіль-
ки це можливо і доступно 
людському розумові, науков-
ці експериментують в надії 
на конкретний результат. Але 
яким він буде, залежить не від 
них, а від законів, вкладених 
Всевишнім у піддослідний 
матеріал. Наприклад, якщо 
влас тивості певних сполук 

дозволяють їм взаємодіяти 
між собою на появу чогось 
«нового», то воно і з’явиться, 
а якщо ні, то ні.

Мікросвіт  неймовірно 
складний. І в ньому не вид-
но межі пізнанню. Вона ніби 
обрій, який відступає все далі 
і далі – в міру відносного на-
ближення до нього. Коли чи-

таєш про дослідження мікро-
біолога Леда Адлемана (Лос
Анджелес, США), який у 2003 
році підрахував, що 1 грам 
молекули ДНК може вміщати 
таку ж кількість інформації, як 

НЕЗБАГНЕННЕ ТАЇНСТВО 

Є ШАНС!

і трильйон компактдисків, то 
губиться здатність думати, аж 
до запаморочення в голові. 
Про що тут можемо говори-
ти? Хіба тільки про неосяж-
ність, незбагненність та велич 
нашого Творця. А бездоганну 
впорядкованість складної ар-
хітектури і структури клітини 
або факт закодованої гене-

тичної інформації в мікроско-
пічній молекулі ДНК хіба мо-
жуть пояснити закони матерії, 
енергії і природи? Здоровий 
глузд не залишає нічого ін-
шого, як визнати існування 

надприродного творчого ін-
телекту, тобто Бога.

Так, генна інженерія щодо 
фізіології людини досягла ве-
ликих успіхів. Але щодо душі, 
тієї невидимої рушійної енер-
гії та сили, то вона і сьогодні 
залишається незбагненною 
тайною, яку (в цьому пере-
конані чимало відомих вче-
них) ніколи нікому не відкри-
ти і не пояснити. Творіння не 
може вповні пізнати Творця, 
хіба лише в міру, яку Він Сам 
відкриває, як мала частинка 
не може обійняти безмежне 
ціле. І тільки Боже Слово, як 
абсолютна істина, через акт 
творення першої людини при-
відкриває завісу таїнства ви-
никнення душі. «Тоді Господь 
Бог утворив чоловіка з зем-
ного пороху та вдихнув йому 
в ніздрі віддих життя, і чоло-
вік став живою істотою», – 
сказано в книзі Буття. Оче-
видно, цей акт повторюється 
кожного разу в кожній людині, 
яка приходить у цей світ. 

Отже, не бійся, «… бо твоя 
молитва вислухана; жінка 
твоя … народить тобі сина 
і ти даси йому ім’я …»
Протоієрей Михайло МЕЛЬНИК,

Івано-Франківська обл.



– Тату, можна задати тобі питання?
– Так, звичайно, синку, що ти хочеш знати?
– Скільки тобі платять за годину роботи?
– Чому це тебе зацікавило?
– Мені просто потрібно, скажи, будь ласка.
– Якщо так дуже хочеш знати, за годину я за-

робляю 100  гривень.
Хлопчик похнюпився і ледь не розплакався… 

Та за мить його обличчя звеселіло:
– Тату, а можеш мені позичити 50 гривень? 

Будь ласка! Мені дуже потрібно.

          50
ГРИВЕНЬ

Кажуть, що час зупиняється. 
Але я раніше цього не відчува-
ла. Щоправда, колись я про це 
і не замислювалася. Час мого 
життя плинув якось незалежно 
від мого бажання чи моїх можли-
востей, і я також у ньому плив-
ла, як уміла. Іноді мені вдава-
лося опинятися на його поверх-
ні, хоча то без моєї участі. Але 
частіше я потрапляла на саме 
його дно. Там мені було так важ-
ко, що, здавалося, я загрузла у 
сипучих пісках і не можу звідти 
вибратися. Я борсалася, але 
не для того, щоб не дати їм по-
глинути мене повністю, бо я не 
знала, чи треба мені поіншому. 
Робила те за інерцією. І лише 
коли звільнялася від їх пастки, 
усвідомлювала, що зі мною мог-
ло статися. Проте коли наступ-
ного разу мене знову брав у свій 
задушливий полон сипучопіско-
вий час, згадувала уже знайоме 
млосне відчуття. І знову борса-
лася. Навіщо? Ні в думках, ні 
в серці конкретної і чіткої мети 
тому побиванню не було. То вже 
згодом, коли десь на обрії почав 
вимальовуватися промінчик яко-
гось життьового толку, я раптом 
збагнула, що мене хтось весь 
час рятував. У тому підсвідомо-
му борсанні, виявляється, був 
смисл. Ще не знала, в чому він 
полягав, але вже нутром відчу-
вала його вагу.

Ось тоді й почала звертати 
увагу на час. Свій. Зауважила, 

що він буває дуже швидкий, 
коли, наприклад, ти наздога-
няєш потяг, останній вагон якого 

вмить пролітає мимо твоїх очей і 
ти не встигаєш у нього заскочи-
ти. А буває такий повільний, що 
п’ять годин під операційною па-
латою здаються цілою вічністю. І 
лише тоді, коли взимку випадає 
сніг, засипаючи все довкола, і ти 
бредеш у ньому по коліна, ніку-
ди не поспішаючи, бо все одно 
дарма, час тече розмірено. Та-
ких миттєвостей, на жаль, трап
ляється не багато. Бо сніг зазви-
чай встигають прогорнути ще до 
того, як ти вийдеш. А туди, де 
його не відгортають, ти чомусь 
не ступаєш...

Пройшло. Проминуло. Час 

Чоловік розсердився:
– Якщо єдина причина, через яку ти мене роз-

питував, – позичити грошей, щоб купити собі якусь 
забавку, то забирайся у свою кімнату, лягай спати і 
подумай, чому ти такий егоїстичний. Я кожного дня 
важко працюю заради тебе, а ти такий невдячний.

Засмучений хлопчик пішов до своєї кімнати. 
Чоловік же ніяк не міг заспокоїтися через те див-
не прохання свого малого: «Гм... Ще що?.. По-
зичити гроші... Навіщо вони йому?» Але через 
якийсь час раптом подумав: «Може, й справді 
щось йому необхідно купити за 50 гривень? Адже 
він не так часто просить грошей, а таку суму вза-
галі вперше». Чоловік зайшов до кімнати свого 
маленького сина:

– Ти спиш, синку?
– Ще ні, тату.
– Вибач, я занадто строгий до тебе. На робо-

ті у мене був тяжкий день. Ось 50 гривень, які 
ти просив.

Хлопчик радо встав з ліжка:
– О, дякую, татку! Тепер у мене вже є сто!
Він витягнув зпід подушки кілька зім'ятих ку-

пюр, склав їх вкупу і простягнув батькові. 
– Я хочу купити годину твого часу. Будь ласка, 

прийди додому завтра раніше. Ми з тобою погра-
ємось разом. 

Батько був приголомшений. Він міцно при-
горнув свого сина. 

уже не кидає на своє дно, щоб 
знову виштовхнути на поверх-
ню. І сніги тепер уже не ті, що 

були колись. Іноді може здатися, 
що плин його зупинився. Та ні! 
Просто ти, мабуть, уже в іншому 
його вимірі. Тобі вже не страшно 
якогось кінця. Ти знаєш, що його 
насправді не буде. Відбуваєть-
ся лишень перетікання часу. І 
Той, Хто так задумав, на Своїх 
руках перенесе тебе в інше міс-
це. Без дна і поверхні. І навіть 
без снігів. Без початку і без кін-
ця. Там ти ніколи не наздоганя-
тимеш і не запізнюватимешся. 
Там не буде млосного відчуття 
болю. Не буде борсання. Буде 
сонце і любов. Безкінечно. 

Ярина ГОРІВСЬКА м.Чернівці

Роздуми

Три роки тому взимку я вибрався на Ейфелеву 
вежу. Падав дощ. Нагорі він перетворювався на 
сніг. Дув шалений вітер. І саме там, на платформі, 
якось особливо свідомо я відчув силу непідвлад-
ної потужної стихії, яку ми не здатні впіймати, охо-
пити, якою не здатні керувати, – часу. Щось схоже 
відчуваємо, коли стрімголов стрибаємо у воду чи 
заходимо у бистру річку. Нас огортає неймовірне 
таїнство води. ЇЇ ми також не спроможні вловити, 
як і зимовий вітер на паризькій вежі, – вона тікає 
крізь пальці, ховається в пісок.  

Ми не можемо затримати ні хвилини часу. Од-
нак здатні осягнути, який він потужний, дужий – 
мчить швидше, ніж вітер, ніж стрімкий гірський по-
тік. У цьому невловимому і невблаганному часі ми 
живемо. Та це є благословення, а особливо якщо 
розуміти, що він веде нас до вічності, до того ви-
міру, у якому вічнавіч зустрінемось з Господом, 
стосунки з Яким вже не матимуть кінця. Вічність 
не є безкінечний плин часу. Це океан, що не має ні 
початку, ні кінця, це те, що поза часом, що ми собі 
не можемо уявити. Саме з неї прийшов Господь 
на землю, увірвався в час, освячує його, показує 
нам, наскільки благословенним є наше життя. Бог 
так хотів бути близько, що поринув у наш хронос, 
зодягнувся в плотьтіло, яке відчувало вир вітру, 
потребувало води і було тимчасовим. 

Час є цінним, бо саме в ньому проходить жит-
тя людини, саме в ньому ми на своєму місці, нам 
доб ре, як птахам у повітрі, а рибі у воді. Це інгреді-
єнт, невід’ємний органічний атрибут, умова земного 
буття. Хоч людина й досягла величезної майстер-
ності у вимірюванні часу, він, однак, залишається 
незбагненною таємницею та водночас – благодат-
тю і дарунком. Наш час є тепер. Він тут. Буває, що 
ми живемо в минулому і в ньому нос тальгійно за-
стрягаємо або ж перебуваємо у мріях, а то й ілюзі-
ях щодо майбутнього. Нехтуємо сьогоденням, цим 
Божим даром.

Часом же важливо дорожити, уміти міряти його 
не лише календарем і годинником, а й конкретни-
ми справами, хорошим результатом, позитивними 
змінами. Варто виробити правильне відношення 
до часу, якісно його використовувати, бути точним 
і відповідальним, мати силу волі у виборі занять, не 
марнувати дні. Мудрий Проповідник у книзі Екле-
зіяст (3:18) застерігає: «Для всього свій час, і го-
дина своя кожній справі під небом: час родитись 
і час помирати, час садити і час виривати поса-
джене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати 
і час будувати, час плакати й час реготати, час 
ридати і час танцювати, час розкидати каміння 
і час каміння громадити, час обіймати і час ухи-
лятись обіймів, час шукати і час розгубити, час 
збирати і час розкидати, час дерти і час заши-
вати, час мовчати і час говорити, час кохати і 
час ненавидіти, час війні і час миру!»

Лише так ми можемо збагнути час, втриматися 
на його хвилі, не захлиснувшись, черпати з нього 
все життєдайне. Таке право отримав кожен з нас. 
А разом ми дістали дар нашого спільного прожи-
вання тут і тепер – з родиною, друзями, спільнотою 
і ще з сімома мільярдами землян. Навчімося по
справжньому дорожити часом і тими, хто є з нами 
у ньому, дорожити кожною зустріччю, кожною на-
годою – благословенною порою життя і спасіння.  

Єпископ Борис ҐУДЗЯК, м.Париж

Більшість людей прагнуть 
стати багатими, бо думають, що 
матеріальні блага зроблять їх 
щасливими. Молоді ж зазвичай 
мріють стати знаменитими, вва-
жаючи, що саме в цьому криєть-
ся секрет щастя. А в суспільстві 
загальноприйнятим є тверджен-
ня, що головне у житті – хороша 
робота. Якщо ми нею задоволе-
ні, то цього, мовляв, достатньо, 
щоб почуватися якнайкраще. 
Але що ж насправді робить нас 
здоровими і щасливими? Щоб 
відповісти на це питання, Гар-
вардський університет провів 
своєрідне дослідження. Спосте-
рігаючи протягом 75 років (від 
підліткового віку до старості) за 
життям 724 чоловік, вчені сис Початок, продовження на с.4

БУДЬМО ЩАСЛИВИМИ

НЕВЛОВИМИЙ I 
НЕВБЛАГАННИЙ

тематично робили опитування, 
щоб дізнатись про те, що робить 
цих людей щасливими. 

У цьому безпрецедентному 
проекті вчені зібрали десять ти-
сяч аркушів інформації про пев-
ні уроки з життя тих, кому зараз 
вже за 90. Деякі з них стали ад-
вокатами, будівельниками, ліка-
рями, один навіть президентом 
США. Хтось став алкоголіком, 
у декого розвивалась шизо
френія, а дехто зміг піднятися 
по соціальній драбині з самого 
дна доверху. І ті уроки – не про 
багатство і не про славу, а також 
не про старанну роботу. На під-
ставі досліджень було зроблено 
висновки, що найщасливішими 
і найбільш здоровими людей 

роблять всього лише… хороші 
стосунки. Ми засвоїли про них 
три дуже важливі уроки. 

Перший урок: відносини між 
людьми вкрай необхідні. Самот
ність пригнічує, отруює, вбиває. 
Виявляється, що люди, у яких 
сильний взаємозв’язок з рідни-
ми, друзями, суспільством, є 
щасливіші, здоровіші і живуть 
довше, ніж люди, позбавлені 
товариства. Ізолоьовані від ін-
ших, вони почувають себе менш 
щасливими. Їхнє здоров’я погір-
шується ще замолоду, функції 
мозку знижуються задовго до 
старос ті. І життя у них коротше, 
ніж у людей не одиноких. А най-
більш печальним став той факт, 

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

Павло Гречковий, почув-
ши, що Іван Вуйган уже не 
піднімається з ліжка, вирішив 
завтра же провідати хреще-
ного батька.

– Авжеж, зайди, – зраді-
ла мати. – Бо хтозна, коли ти 
тепер приїдеш. А він, схоже, 
вже намірився за Настею…

Дружина Вуйгана померла 
років три тому. Матка Настя 
(хрещену матір чи дружину 
хрещеного батька у них на-
зивають «маткою») за півроку 
до смерті, хоч зрідка й пооху-
вала, проте ще піджартовува-
ла над Павлом – що він такий 
молодий і у віру подався. 

У селі була церква, але 
Іван і Настя Вуйгани, здаєть-
ся, туди ніколи – ні ногою. 
Хіба що коли дітей тримали 
до хреста. Тобто були учасни-
ками обряду хрещення своїх 
дітей або чиїхось, коли їх про-
сили бути за кумів. 

У дитинстві Павло бував у 
хресних ледь не кожен день, 
бо товаришував з їхнім Во-
лодькою. Вони разом пасли 
корів, часто обмінювалися 
книгами, перш ніж віднести 
їх до бібліотеки. Художня 
книга шанувалася у Вуйганів 
так само, як і в них, у Греч-
кових. Павло не переставав 
дивуватися, як багато і як 
швидко читає Володькова 
мама. Проста сільська жін-
ка – і гора прочитаних книг 
за одну зиму! 

Іван Вуйган любив книги 
також, особливо історичні 
романи про козаччину, про 
Хмельницького, але колгосп-
на робота і мисливство на-
віть узимку не давали йому 
шансів устигати за дружиною. 
Зате ніхто в усьому кутку, а 
може, і в селі, не міг позмага-
тися з Вуйганом у веселому 
жарті чи анекдоті. При цьому, 
не зважаючи на вік слухачів, 
він не стримував себе у сло-
вечках та висловах, від яких 
у жінок та підлітків, бувало, 
червоніли вуха.

А ще відзначався Іван Вуй-
ган самокрутками, які він па-
лив, здавалось, безперестан-
но. Тютюн у нього завжди во-
дився міцний, а цигарки він 
скручував тверді і товсті – 
майже як його загрубілий від 
каменярської роботи палець, 
яким він, закурюючи, роз-
правляв самосад на клаптику 
газети. Хто з підлітків міг уза-
тяжку й без кашлю докурити 
Вуйганів недопалок, той уже 
вважався «мужиком».

Двері до хати були про-
чинені. Павло, гукнувши для 
годиться, чи можна ввійти, 
сміливо переступив поріг. 
Він знав, що старого Вуйга-
на скоріш всього застане од-
ного, бо Володя з дружиною 
працюють на будові, за кіль-
ка кілометрів від села. Вони 
зранку лишали старому їсти, 
води, просили сусідку загля-
дати до хворого бодай два 
рази на день, а самі до вечо-
ра – на роботі.

– О, Паша! Я чекав тебе, 
як Бога… – не відповідаю-
чи на привітання, обізвався 
з ліжка Вуйган. Голос його 
звучав, на диво, живо, хоча 
й хриплувато. 

Серце у Павла злегка йок-
нуло. Може, його хрещений – 

нещадний насмішник над по-
пами і церквою – чекає почу-
ти від нього щось про віру? 
Павло сам збирався сказати 
йому дещо про вічність і про 
долю душі у вічності; також 
хотілось донести хресному, 
що цю долю визначає те, у 
що віримо і до чого приліпля-
ємося на цьому світі.  

– Та ну! Ви ж кажете, що 
Бога нема, – намагався при-
дати своєму голосу жартів-
ливого тону Павло. – Звідки 
знали, що маю прийти? 

– Мені сказали, що ти є…
В голосі колишнього бала-

гура й весельчака не було й 
натяку на жартівливі нотки. 
Говорив він хоч і твердо, про-
те фрази його були уривчасті, 

слова з пересохлих уст зліта-
ли, як наполохані горобці зі 
старого тину. Він тяжко дихав 
і часто кашляв.

– Дай цигарету! – відразу 
попросив Вуйган. – Курити 
хочу – хоч умирай…

– Я ж не курю, батьку! Ро-
ків з десять, як покинув. Ви 
забули?

– Забув... 
Хворий відвів свій страд-

ницький погляд на стелю.
Павло тепер тільки збаг-

нув, чому Вуйган так зра-
дів, побачивши його. Стало 
ніяково за свою самонадія-
ність. Але його почуття були 
ніщо поряд з розчаруванням 
Вуйгана. 

– Ти що – досі в тій вірі, що 
був? – не повертаючи посиві-
лої голови і дивлячись у сте-
лю, спитав він.

– Так, у вірі, батьку Йва-
не, – зрадів Павло, що хво-
рий сам заговорив на бажа-
ну тему. – Вірю в того ж Бога, 
в Якого і мій дід вірив, – в 
 Ісуса Христа. Читаю те саме 
Євангеліє…

– Ти помниш діда Пили-
па? – обернув до гостя него-
лене обличчя Вуйган. – Ото 
був чоловік набожний! Але не 
бреши – такого Єванглія, як у 
нього було, тепер нема. Таке 
велике, як ця табуретка, що 
ти на ній сидиш! І грубелезне, 
з дерев’яними палітурами – 
ото Євангліє! Старовинне, 
справжнє…

– Я пам’ятаю його, – під-
хопив Вуйганів спогад Пав-
ло. – Навіть гортав, коли був 
малим і не вмів ще читати. 
Дід ховав його в скриню, а 
тоді забув чи що, і я роздив-
лявся на святих, що були там 
намальовані. Те Євангеліє ін-
ший дід, мамин тато, потім за-
брав собі, а куди воно ділося 
згодом – не знаю.

– От бачиш! – мовив Вуй-
ган так, мовбито Павло ви-
нен, що «справжнє євангліє» 
десь пропало. – А ти кажеш… 
Дід Пилип після війни читав 
мені з того Єванглія молит-
ву, коли у мене нога боліла. 
Її під Бухарестом осколками 
прошило... 

– І що, помогло?

– Бачиш же, докульгав до 
старості. А до Вишеньок якось 
уже довезуть… Хоча про мене 
хай хоч у ярок викинуть – чи 
тоді вже не все одно? Хоч 
псам була б якась радість...

«Вишеньки» – це місце 
за селом, де розташоване 
кладовище. Павло бачив, 
що його хресний доживає 
якщо не дні, то тижні. Однак 
все його єство протестува-
ло проти того, як він сказав 
про свою недалеку кончину. 
Так, у багатьох народів став-
лення до природного завер-
шення свого життя і своїх 
близьких таке ж нейтральне, 
як до погоди. І серед слов’ян 
стрічаються такі люди. Хоч 
християнство вчить до смер-
ті відноситися зі спокійним 
сумлінням і навіть радісним 
очікуванням. Звісно, якщо ти 
визнав свої гріхи перед Бо-
гом, покаявся у них. 

Про це і розповів якомога 
простіше хворому.

– І що, у тому, що обманю-
вав… ну, наприклад, свою 
жінку, що матюкав її чи вда-
рив коли – у цьому теж тре-
ба каятися? – спитав раптом 
Вуйган, не відриваючи погляд 
від стелі.

– Треба, батьку, звичайно, 
треба. 

– А якщо німця застрелив?
– Ну, то була війна, ви за-

хищали батьківщину. Тоді 
змушені були… Це – вико-
нання обов’язку. Але якщо 

сумління нагадує – можна й 
за це просити в Бога прощен-
ня. Бо всі люди – Божі діти, і 
Він хоче, щоб усі покаялися і 
спаслися.    

– Звідки ти знаєш, чого Бог 
хоче? – Вуйган недовірливо 
подивися на гостя.

– З Писання, – Павло 
швидко дістав із сумки Біблію 
і відразу відкрив те місце, яке 
знав майже напам’ять. – Ось 
слухайте: «Не зважаючи ж на 
часи невідомості, ось те-
пер Бог усім людям наказує, 
щоб скрізь каялися…» А ось 
ще: «Бо це добре й приємне 
Спасителеві нашому Бого-
ві, Який хоче, щоб усі люди 
спаслися…» 

– Не треба мене вже спа-

сати! – приречено зронив 
Вуйган. – Мені одна дорога – 
у Вишеньки…

– А безсмертній душі – 
куди? – вирвалось у Павла. – 
Душу не закопаєш, бо поки-
дає мертве тіло миттєво... Її 
доля – бути в світлі, а не в 
мороці могили. Тому на неї 
до останнього подиху люди-
ни чекає люблячий Бог, щоб 
милувати її, щоб утішити… 
Але й темні сили чатують на 
неї, щоб мучити її ще більше, 
ніж коли була в тілі. Кому від-
дамо свою душу, батьку? Це 
нам, тільки нам самим – поки 
є розум і воля – вирішувати… 

Вуйган закашляв і попро-
сив свіжої води з відра.

Кашель не припинявся.
– Слухай сюди!.. – бухкан-

ня не давало йому говори-
ти. – Ти той… 

Павло весь напружився, 
сподіваючись, що настала 
мить, коли хресний його за-
раз попросить про те, зара-
ди чого він, може, й прийшов. 

– Тут недалеко… твій 
Толя, – слова хворого разом 
із кашлем вилітали майже 
зі свистом. – Він мав косити 
у баби… у Ландихи... Піди, 
хай дасть… Мені хоч би три 
затяжки…

Павло, зітхнувши, напра-
вився до дверей.

– Паша!.. – зупинив його 
оклик хресного. – Тільки 
скажи йому… ти ж не тя-
миш… У Толі самосад – хай 

скрутить цигарку!
За кілька хат від Вуйганів, 

у Ландишинім садку, старший 
брат Павла кіссям розвору-
шував скошену траву, щоб 
краще просихала. 

– Йому Володька не до-
зволяє курити, – відриваючи 
клаптик газети для самокрут-
ки, пояснив Анатолій. – Але 
бери, неси – хай дід відведе 
душу. Бо, видать, уже недов-
го йому бухикати. А бажання 
приречених – закон…

Братові слова трохи заспо-
коїли Павла. Прохання хво-
рого Вуйгана привело його 
в чимале сум’яття. «Чи пра-
вильно роблю? Чи не гріх це? 
Сам не палю, а тут хворому 
цигарку підношу... Але як від-
мовиш людині, яка вже фак-
тично на смертному одрі?» – 
мучився він питаннями до-
рогою до Ландишиних воріт і 
не знаходив на них відповіді. 
Та випробовування для Пав-
лового сумління на цьому не 
скінчилися.

Вуйган уже не кашляв. 
Його очі відразу вп’ялися... ні, 
не в Павла – в кулак, у якому 
той затис зроблену братом 
самокрутку. Безсила, трем-
тяча рука хворого з трудом, 
але ще змогла доставити до 
блідих губ ту злощасну цигар-
ку. А от сірник ніяк не підда-
вався. Просякнуті нікотином 
пучки пальців не могли його 
вхопити, не кажучи про те, 
щоб підпалити.   

– Прикури мені, Паша, бо я 
швидше хату підпалю! – бла-
гально подивився в очі по-
хреснику Вуйган.

І Павло з почуттям прире-
ченого, черкнувши сірником, 
підніс його до самокрутки, що 
від тремтіння аж підскакува-
ла в губах хворого.

– Все! – полегшено ви-
дихнув після кількох затяжок 
Вуйган. – Забери її! Викинеш 
десь на вулиці…

Рука його вже майже не 
тремтіла.

– Що ж, згрішили – тепер 
час і покаятися, – силувано 
усміхнувся Павло. – Помоли-
мось, батьку Йване?

– Молись, – голос хворого 
став бадьорішим. – А я вже.

– Що – вже? 
– Покаявся. – Вуйган май-

же щасливими очима вперся 
у стелю. – Ну, сказав ті сло-
ва, що ти говорив… Ти лиш 
пішов – і кашель перестав. Я 
й сказав…

– Кому сказали і що саме, 
ви можете повторити?

– Богу. Кому ж? Ну, що 
винен, сказав… Що Настю 
ображав, – голос старого 
Вуйгана затремтів. – Що… 
що Володьку… Прости й ти, 
мене, Пашка, я колись під-
сміювався над тобою. Усі 
простіть мені…

З очей Вуйгана на неголені 
щоки викотилося дві сльози.

Павло, вийшовши на ву-
лицю, не відразу викинув не-
допалок. Ще якийсь час, не 
розуміючи, для чого, ніс його 
в легко стиснутому кула-
ці і подумки просив Господа 
про милість – для хресного й 
для себе, бо не знав, каяти-
ся йому самому чи дякувати 
Богу за смирення.

Семен МИХАСЬ, м.Харків 

ОСТАННЯ 
ЦИГАРКА 
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Для душі
Коли я зростала, то мені здавало-

ся, що світ і життя безкінечні. А та-
кож, що коли я закінчу школу і поїду з 
села, то десь там, попереду, все буде 
набагато краще, ніж зараз. Бо хотіло-
ся, як і всім, бути самостійною, щоб 
читати досхочу (батьки завж ди за-
ставляли лягати спати, і я змушена 
була читати під ковдрою з ліхтари-
ком); прокидатися, коли собі хочеш, 
а не дуже раненько, бо треба гнати 
корову на пасовисько; ходити, куди 
хочеш, а не так, що мама часто сва-
рила, чому я надоїдаю тьоті Гафії (в 
неї троє дівчат, і не вони приходили 
до мене, а я до них); не їсти борщ, 
який я не любила, а мама постійно 
казала, що рідку страву треба їсти 
обов’язково. І навіть щоб не чути тих 
сільських слівдіалектів та (особливо) 
русизмів, якими так пересипана була 
наша подільська говірка. Думала, що 
по закінченню школи, коли поїду до 
великого міста навчатися і виб’юся в 
люди, я ніколи не захочу приїжджати 
у те глухе село, хіба що лише заради 
батьків. Мені хотілося якоїсь просвіти, 
науки, знань, знайомств з «розумни-
ми» людьми, чогось такого, чого я не 
мала змоги отримати в селі.

Коли на канікули приїжджала додо-
му, то не довго тішилася, а скучала за 
дівчатами з групи, університетом, теа-
тром, концертами, прогулянками міс-
том. Я була щасливою від знайомства 
зі «Смерічкою», жодного концерту якої 
не пропускала, з київським театром 
І.Франка, який щороку гастролював у 
нас і кожну виставу якого я з подругою 
дивилася не по одному разу, умудря-
ючись на вході проситися без квитків 
або просто підійшовши біля службо-
вого входу до Богдана Ступки, насмі-
литися сказати, що хочемо на виста-
ву, але – студенти, на квитки немає 
коштів. Була рада відвідувати різні 
зустрічі з місцевими чи приїжджими 
письменниками, артистами, визнач
ними людьми, купувати їхні книги чи 
вивчати їхні біографії. Познайомив-
шись з досить освіченим, дуже ціка-
вим викладачем, ходити з одногруп-
никами до нього додому і годинами 

спілкуватися – про літературу, забо-
ронених письменників, слухати вірші, 
які тоді не друкувалися ніде. Мене все 
це так манило і вабило, що я готова 
була сидіти на самій лише смаженій 
картоплі, аби лише жити у місті і за-
йматися цими улюбленими справами. 
Тому після завершення навчання так 
прагнула нікуди не їхати, залишитися 
на місці. Щоправда, побувавши одного 
разу у селі Розтоки Путильського ра-
йону, готова була поміняти місто лиш 
на те село, бо тамтешні люди, гуцуль-
ська говірка, чудові гори, серед яких 
розташоване село, так захопили мене, 
що я мріяла хіба що лиш туди поїха-
ти на роботу після навчання. Але там 
працювали місцеві вчителі і нових не 
приймали. Не знайшлося вакантного 
місця для мене і в місті, тому довело-
ся їхати за направленням у село, і я 
рада була, що не на Вінниччину. Все
таки ближче до улюбленого міста, іно-
ді зможу там бувати, думала я, може, 
навіть переведуся згодом. 

Дивно мені нині розмірковувати про 

мінливість людських мрій і прагнень. 
Бо коли десь через півторадва міся-
ці мені зателефонували і повідомили, 
що в одній із найкращих шкіл мого сту-
дентського міста з’явилася вакансія, 
то я вже їхати не хотіла – мені подо-
балося працювати і жити там, де я по-
чала свій трудовий шлях. А ще більш 
дивні і незрозумілі метаморфози по-
чали відбуватися з моїми смаками і 
вподобаннями згодом. Коли один де-
сяток років почав змінювати інший, я 
найсвітлішими спогадами та помисла-
ми почала переноситися у рідне село. 
Воно далеко не найкраще з його ви-
боїнами та ямами, з пустими (бо бага-
то виїхало з села) обійстями; з усе ще 
скромними, як для нашого часу, хата-
ми; з хоч і спрацьованими, проте все 
одно незаможними і, можливо, через 
те не дуже радісними людьми. Але 
це моє село тепер дуже дороге мені. 
Воно прекрасне своїми вуличками, 
якими мені доводилося ходити, свої-
ми пагорбами, на яких у високих тра-
вах я збирала запашні суниці, лісами, 

де рвала весняні проліски і дуже тіши-
лася, що зима вже минула. А як любо 
стояти на Лисій горі і звисока дивитися 
на широке плесо вічного Дністра, води 
якого виколисували не одне поколін-
ня, коли на його берегах пасли худо-
бу! Найкрасивіші міста світу, які кожен 
мріє відвідати, найбагатші землі, куди 
не один хоче переселитися, найбільш 
вишукані місця відпочинку, де багато 
хто прагне побувати, не зрівняються 
для мене з тим унікальним, неповтор-
ним закутком невеликого подільсько-
го села на березі Дністра, де я наро-
дилася і зростала. Бо там я вбирала, 
починаючи з молока матері, цілющі 
запахи духмяних трав, там мій розум 
вперше збагнув красу Божого світу, а 
моє єство відчуло його дивну довер-
шеність (хоча зовсім не знала Твор-
ця), там я почала пізнавати основи іс-
нування всього живого на землі. Ніякі 
америки і європи не замінять мені тих 
пагорбів, схилів, стежин, якими бігали 
в дитинстві мої ноги, тих джерел, рі-
чечок, криниць, до яких припадали у 
літню спеку мої спраглі уста, тих прос
тих і щирих, людяних і добрих тьоть 
Софії і Гафії, яких я вважала майже 
членами нашої сім’ї, кумедних і ди-
вакуватих у своїх приземлених мірку-
ванняхбажаннях односельчан, які все 
своє життя провели у важкій праці та 
буденних клопотах, так і не підняв-
шись до вищих, неземних, цілей, чим 
викликають ще більший біль за них і 
любов. Через те й приходить найчас-
тіше у мої сни все те, що відбувалося 
зі мною у тому краї, де Всевишній ви-
значив мені появитися на світ. Тому й 
думки здебільшого рояться навколо 
тих людей, поруч з якими починала 
іти по звивистій, однак цікавій дорозі 
життя. Від того серце моє повниться 
радістю (маю можливість хоч зрідка, 
але бувати у місцях, де починалися 
витоки мого буття) та надією, що зі 
своїми земляками ми неодмінно по-
бачимо ще кращі краї, де пробувати-
мемо вже вічно… 

Галина ЯРІВСЬКА, м.Новодністровськ

ДИВНІ МЕТАМОРФОЗИ

що самотнім можна бути і в 
колективі, і навіть у шлюбі. 

Другий урок, отриманий 
в ході експерименту, поля-
гає у тому, що недостатньо 
мати якесь оточення, друзів 
чи пару. Важливо, щоб сто-

сунки з людьми, особливо з 
близькими, були приязними, 
лагідними, дружніми, щири-
ми… Як виявилось, життя 
у стані постійних конфлік-
тів вкрай шкідливе для на-
шого здоров’я. Атмосфера у 

Продовження, початок на с.2 сім’ях, де недостатньо любові 
і лас ки, дуже згубно впливає 
на здоров’я, навіть гірше, ніж 
розлучення. Для нас великим 
благом є хороша душевна об-
становка. Дослідження пока-
зали, що люди, задоволені 
своїми стосунками у 50 років, 
виявились найбільш здоро-
вими у свої 80. Хороші взає-
мовідносини служать певним 
буфером, що захищає нас від 
ударів долі і від перетворення 
у немічних і безпорадних ста-
риків. Найщасливіші з пар го-
ворили, що навіть у моменти 
сильного фізичного болю їх 
не покидало відчуття щастя. 
А якщо стосунки не склали-
ся, то люди в таких випадках 
страждали ще сильніше че-
рез біль емоційний. 

Третій засвоєний нами 
урок: гарні взаємостосунки 
благотворно впливають на 
нервову систему, зокрема на 
мозок. Виявляється, в зріло-
му віці надія на іншу люди-
ну і сильна прихильність до 
неї дуже допомагають збе-
регти здатність тверезо мис
лити. Ті, у чиїх відносинах з 
близькими панують вірність, 
довіра, турбота, тобто вони 

БУДЬМО ЩАСЛИВИМИ можуть покладатися один на 
одного у важкі часи, розра-
ховувати на підтримку, збе-
рігають хорошу пам’ять і яс-
ний розум. Істина про те, що 
дружні стосунки сприяють 
прекрасному самопочуттю, є 
старою, як світ. Чому ж її так 
складно засвоїти і так просто 
нею нехтувати? 

Тому що ми, люди, не да-
лекоглядні, часто не стрима-
ні, егоїстичні, радше емоційні, 
аніж розсудливі. А в стосун-
ках нема автоматизму. Вони 
вимагають постійних зусиль, 
присвяти, поступ ливості, доб
розичливості. В цьому праця 
всього життя. З досліджен-
ня якраз випливає, що най-
більш щасливими є люди, які 
роблять ставку на відноси-
ни – в сім’ї, з друзями, одно-
думцями – і вкладають себе 
у них. Можливості тут не об-
межені. Головне – бажання. 
А відтак – усвідомити важли-
вість і благотворність добрих 
стосунків, бути послідовним у 

прийнятому рішенні, вироби-
ти позитивний спосіб думок, 
відповідних дружних реакцій 
на будьякий негатив, щоб від 
нашого спілкування з близь-
кою людиною у неї виростали 
крила, виростала надія, віра і 
любов. Життя занадто корот-
ке, щоб прокидатися вранці 
з жалем. Так що любімо тих, 
хто ставиться до нас добре, 
прощаймо тих, хто не правий, 
і вірмо, що все відбувається 
не випадково. Хороше жит-
тя будується лиш на хоро-
ших відносинах. І щастя – це 
влас тивість характеру. В од-
них у характері – його просто 
чекати, в інших – безперерв-
но шукати, а ще в інших – 
вміння всюди його знаходити!

Професор психіатрії  
Роберт УОЛДІНГЕР, США

Від редакції: вмінням у 
всьому знаходити щастя 
Бог наділив кожну людину 
(подивімося лише на дітей), 
важливо лише зуміти відро-
дити його у собі.


