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З кожним прожитим ро-
ком я все більше перекону-
юсь, що людські душі таки 
безсмертні. Адже мої емоції, 
почуття, переживання, що і 
становлять частину моєї ду-
ші, не змінюються. Вони за-
лишаються такими ж, як бу-
ли ще змалечку. Звичайно, 
за роки життя всі ми зрос-
таємо розумом, за плечима 
у кожного з’являється багаж 
життєвого досвіду, зміцню-
ється і загартовується наша 
воля, а також на наших почу-
ваннях якоюсь мірою позна-
чаються труднощі та випро-
бування, які час від часу нам 
доводиться проходити. 

Але я точнісінько так 
само, як і в дитинстві, ра-
дію першому снігу, що піс-
ля надо кучливої сльотавої 
осені вкриває нашу землю 
і вона стає вмитою та сві-
жою; милуюся першим під-
сніжником у лісі, що, як тіль-
ки зблисне весняне сонечко, 
відчайдушно висовує свою 
білу голівку з-під снігу, ніби 
чуючи подих жаданої вес-
ни; захоп лююся щебетом 
птахів, які після прильоту з 
вирію полонять моє серце 
своїм веселим та бадьорим 
співом. Іноді навіть соромно 
комусь зізнатися у своєму 
такому дитячому захоплен-
ні і емоційному сприйнят-
ті світу. Особливо відчутно 

все це тоді, коли душа пе-
ребуває у мирі та спокої. В 
такі моменти мене заворо-
жує єднання моїх думок та 
міркувань з усім тим, що ба-
чить моя душа. Так, так, що 
бачить моя душа. Ми ж зна-
ємо, що наша душа здатна 
бачити. До того ж, за сло-
вами  А. де Сент-Екзюпері, 
більше, ніж очі. «Найголовні-
шого очима не побачиш», – 
писав автор «Ма ленького 
прин ца».  Отже, все найкра-
ще, все найдосконаліше, все 

найважливіше ми можемо 
побачити і відчути лише на-
шою душею. Думаю, саме 
тому діти зі своїми чистими 
і світлими душами так швид-
ко знаходять спільну мову 
між собою та з тваринами 
чи помічають, наприклад, 
мураху та комашинку, на які 
дорослі навіть не звертають 
уваги. А в моменти якогось 
незвичайного напруження 
або ж навпаки – душевного 
умиротворення – і ми здатні 
сприймати довколишній світ 

по-дитячому. Вже загально-
відомо, що всі ми родом з 
дитинства. А це означає, що 
душа залишається незмін-
ною, отже, і невмирущою.

Як же важливо нам про 
це пам’ятати! І як важливо 
понад усе піклуватися про 
неї. Ми зазвичай турбуємося 
про тіло – зігріваємо, одяга-
ємо, насичуємо його, напу-
ваємо. А душу занедбуємо. 
Вона страждає. Вона праг-
не уваги і турботи, розумін-
ня і любові. Усім нам знайо-
мий душевний біль. Його не 
можна вгамувати пігулкою 
чи будь-якою іншою дозою 
медикаментів. Єдиний лік 
для душі – увага, тепле сло-
во, чиясь присутність, на-
віть у мовчанні. І це просто 
та легко. Бо Всевишній наді-
лив нас такою здатністю. Від 
початку Він знав, що люди-
ні недобре бути самій, тому 
потурбувався про сім’ю для 
Адама (щоб він мав стосун-
ки, душевну спорідненість, 
спільність). Бо людина в са-
мотині скніє і врешті-решт 
гине. Але найбільше (час-
то навіть не підозрюючи про 

Господи Ісусе!
Визнаю, що я грішний і сам себе 

спасти не можу. Вірю, що Ти помер за 
мене на Голгофі та прийняв покарання 
за мої гріхи. Прошу: прости всі мої 
провини, увійди у моє серце і будь моїм 
Господом та Спасителем. Дякую. Амінь.

Спасіння в ІсусіД У Ш А  П Р А Г Н Е це) страждає вона без свого 
Творця. Адже покликана ма-
ти з Ним єдність. Скільки б 
ми не мали всякого добра, 
скільки б не насолоджували-
ся земними принадами, все 
це не зробить нас щасливи-
ми й вдоволеними.

Якщо прислухатися до 
своєї душі, то ми неодмінно 
почуємо, що вона потребує 
чогось більшого, ніж тимча-
сових земних насолод. Вона 
потребує небесного, вічно-
го. Саме тому їй стає добре, 
коли ми дозволяємо їй по-
розкошувати спогляданням 
довколишньої краси. Бо так 
мимоволі відбувається її єд-
нання з Творцем. Адже навіть 
той, хто не визнає Всевиш-
нього, через Його твориво 
має з Ним ниточку зв’язку...

Душа бачить. Душа відчу-
ває. Душа розуміє і знає. Во-
на лине до свого Творця. Бо 
прагне Його. Бо вона вічна, 
як і Він, Той, Хто її сотворив, 
Хто її кличе, Хто її чекає. Чи 
ж відгукнемось ми на Його 
поклик?

26-те лютого в США було оголоше-
но траурним днем. Над Білим домом, 
усіма посольствами, військовими ба-
зами і кораблями були приспущені 
прапори. Америка ховала всесвіт-
ньо відомого євангеліста Біллі Грема, 
який на 100-му році життя пішов у віч-
ність. Віддати данину шани одному з 
найбільш впливових християнських 
проповідників ХХ століття прийшли 
діючий президент країни Дональд 
Трамп, екс-президенти Барак Обама, 
Білл Клінтон, Джиммі Картер, обидва 
Джорджа Буша, зірки Голлівуду, полі-
тики, члени конкуруючих партій. Всі 
вони схилили голови і віддали почесті 
найвищого рівня «пастору Америки» і 
«протестантському татові», як заслу-
жено називали Біллі Грема за визнач-
ний вплив на релігійне життя країни 
і світу. Знаменита ротонда Капітолія 
вперше з 2005-го року стала місцем 
прощання не з державним діячем. 

До християнства Біллі Грем на-
вернувся у шістнадцятирічному віці. 
Вже через кілька років він був руко-
покладений на пасторське служін-
ня в одній із церков. Невдовзі разом 
з друзями  заснував Євангельську 
асоціацію Біллі Грема і очолив її. З 
тих пір вона ось уже 68 років збері-

гає свою діє здатність. В 1977 році 
він став першим служителем, що ви-
ступив за «залізною ширмою», орга-
нізувавши крусейд до соціалістичної 
Угорщини. В 1992 році він подарував 
Біблію і свою книгу «Мир з Богом» 
Кім Ір Сену, президенту Північної Ко-
реї. Як проповідник Біллі Грем неод-
норазово відвідував СРСР і країни 
СНД (в 1980-1990 роках). Заключний 
акорд його могутнього євангельського 

голосу прозвучав у червні 2005 року в 
Квінсі, одному з районів Нью-Йорка, 
де 87-річного благовісника почуло 
230 тисяч чоловік.

А загалом за 60 років служіння Гос-
поду проповідь Слова Божого з уст 
Біллі Грема мали можливість слуха-
ти приблизно 215 мільйонів чоловік.  
Для донесення Благої Звістки якомо-
га більшому числу людей він вико-
ристовував увесь арсенал доступних 

засобів – від телеграм і телефонів до 
супутникового телебачення та Інтер-
нету – аби навернути грішні душі до 
Христа. Проповіді Біллі Грема транс-
лювалися в 185 із 194 існуючих дер-
жав світу. А в більш ніж 80 країнах він 
побував особисто, часто затримую-
чись там на кілька тижнів чи місяців 
(проповідував у величезних залах, 
на стадіонах, у гігантських наметах). 
Під час 417 проведених ним крусей-
дів понад 3 мільйони осіб покаялися 
у гріхах і пов’язали своє життя з хрис-
тиянством.

Американці вважають Грема одним 
з найбільших моральних авторите-
тів, що викликають у них захоплення. 
Його чиста репутація дозволила бути 
духовним радником 12-ти президен-
тів США, починаючи з Гаррі Трумена 
і закінчуючи Бараком Обамою, в тому 
числі Ліндона Джонсона, Дуайта Ей-
зенхауера, Річарда Ніксона, Джор-
джа Буша, Білла Клінтона. Крім того, 
Грем дружив з відомим лідером руху 
за громадянські права чорношкірих 
Мартіном Лютером Кінгом...

Кілька років тому Біллі Грем напи-
сав: «Одного дня ви прочитаєте чи по-
чуєте, що Біллі Грем помер. Не вірте 
цим словам. Я буду більше живий, ніж 
є зараз. Я просто зміню свою адресу. 
Я ввійду в Божу присутність».

БІЛЛІ  ГРЕМ
(1918-2018)

Від редакції
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питання, мене все частіше звинувачу-
ють у тому, що я захищаю сторону жі-
нок, перекручую факти і демонструю 
відсутність чоловічої солідарності. 
Так воно насправді і є. Час від часу 
маючи справу з релігійними фанати-
ками і просто звичайними невігласа-
ми, я ніякої солідарності з ними й не 
хочу мати та прямо зізнаюся, що я їх 
не люблю. Я знаю, що є така запо-
відь – любити навіть ворогів, і Той, 
Хто її дав, довів це на ділі. Але я лише 
на шляху до досконалості, тому суджу 
про речі з позиції людини слабкої, не-
зрілої та емоційно нестабільної. Моє 
бачення ролі чоловіка ніколи не вклю-
чало в себе намір керувати жінкою, 
виховувати її чи використовувати. 
Мені це було огидним, ще коли я був 
атеїстом, а тепер тим паче. 

Коли Бог, про Якого я читаю в Біб-
лії, створив людину і подарував пер-
шій парі з нагоди її народження нашу 
прекрасну планету, то сказав їм опа-
новувати цей розкішний подарунок 
разом. Не владарювати одне над 
одним, а насолоджуватись всім, що 
їх оточує. Як кажуть раввіни, жінка 
була створена не з черепа чоловіка 
і не зі ступні його, а з реб ра – щоб 
бути поруч, нарівні, а не вгорі чи вни-
зу. Також я впевнений, що патріархат 
не є ідеальною формою соціального 
устрою, а матріархат тим паче. Я не 

бачу схвалення цієї ідеї у священ-
них текстах, і для мене очевидна її 
збитковість у повсякденній реаль-
ності – самовдоволений вельможа, 
наче золотий бик, на п‘єдесталі, а 
тендітна Гюльчатай день і ніч при-
слуговує йому, безгласна і покірна... 
Тож заклики збереження стародавніх 
традицій мене смішать, а почасти й 
дратують. Древність не є ознакою іс-
тинності. Наприклад, древній змій, 
що спокусив Єву, аж ніяк не може 
претендувати на ортодоксію. 

Чоловік не повинен бути владним 
князем, який проявляє своє голову-
вання стуком кулака по столу, зму-
шуючи дружину до покори. Його сила 
не в домінуванні над жінкою, а в бла-
женній синергії з нею. Мій тато мене 
вчив, що жінка – це найкращий друг. 
Звісно, я люблю чоловічі компанії, 
вечірки, змагання, пікніки та інші зу-
стрічі. І високо ціную те чоловіче то-
вариство, частиною якого маю честь 
бути. Але щовечора я повертаюся 
додому і лише там знаходжу довер-

шену гармонію свого буття. Бо там 
є Вона. Справа навіть не у спільній 
дитині, ніжності і стані закоханості, 
що лише зростає протягом останніх 
20 років. Тут значно більше. Як чо-
ловік, я бачу в дружині насамперед 
споріднену душу. Ми можемо гово-
рити допізна – про наші плани, про 
історії, які ми любимо, про негараз-
ди, які проходили, і про комічні ситу-
ації, у які потрапляли не раз. Саме у 
такі моменти пронизливої інтимності, 
серед глибокої ночі, я можу на мить 
пройнятися щирим співчуттям до усіх 
тих товстошкірих недотеп, які так і не 
змогли розпізнати в жінці добру волю 
Всевишнього, Його найвищу відзнаку 
і найдорожчий подарунок першій лю-
дині. Вони так і не зрозуміли, що Єва 
такою ж мірою створена для Адама, 
як і Адам для Єви. Вона королева, а 
не служанка. А отже, між ними – дзер-
кальна рівність, і ніякої ієрархії. 

І я зовсім не перекручую канонічні 
догми, як може хтось думати. Якщо 
уважно, неспішно, вдумливо і неупе-
реджено перечитати біблійні уривки 
про чоловіка і дружину та стосунки 
між ними, то, можливо, комусь із тих, 
що міцно тримаються владних пре-
столів у своїх сім’ях, відкриються очі 
і вони пізнають справжню насолоду 
подружніх відносин та відчують смак 
сімейної ідилії.

Андрій ЛАДИК, м.Тернопіль

П Р О  Р І В Н І С Т Ь 
Ч О Л О В І К А  І  Ж І Н К И

Поважний чоловік стояв за 
прилавком своєї крамниці в очі-
куванні покупців. Він уважно ди-
вився на вулицю. Як-от до вікон-
ної вітрини підійшла маленька 
дівчинка і буквально прилипла 
носом до скла. Її оченята забли-
щали від захоплення – вона по-
бачила те, що шукала. Недовго 
думаючи, вона увійшла всере-
дину і попросила продавця по-
казати їй блакитне намисто.

– Воно дуже гарне, моїй се-
стрі личитиме. Ви можете кра-
сиво загорнути його? – просто-
душно запитала дівчинка.

Господар з недовірою поди-
вився на дитину і запитав:

– А скільки грошей у тебе є?
Без тіні сумніву вона витяг-

ла з кишені хустинку з грішми, 
висипала з неї все, що там 
було, і запитала, щасливо по-
сміхаючись:

– Цього вистачить?
На прилавку лежало кілька 

дрібних монет. Але дівчинка з 
гордістю продовжувала:

– Знаєте, я хочу подарувати 
цю прикрасу своїй старшій се-
стрі. З тих пір, як померла наша 
мама, вона піклується про нас, 
а на себе у неї не залишається 
часу. Сьогодні день її народжен-
ня, і я впевнена, що вона буде 
рада отримати таке намисто, 
воно пасуватиме до її очей.

Зворушений, чоловік взяв 
бархатний футляр, поклав туди 
коштовне бірюзове намисто, об-

Я зосереджено працював за ком-
п’ютером. В цей час моя маленька до-
нечка підкралася до столу і швиденько 
схопила пачку фотографій, які я необач-
но залишив в зоні її досяжності. Це були 
знімки нашої старшої дочки з подружкою, 
надіслані мамою подружки, тож зробити 
ще одні такі було б майже неможливо.

З огляду на вік Діни (їй було два з по-
ловиною роки), «подивитися» фотографії 
означало також скласти їх навпіл, розфар-
бувати чи порвати. Уявивши неминуче, я 
піддався страху і рвучко встав із-за столу, 
щоб врятувати фото від допитливої дити-
ни. Діна враз зметикувала, що я хочу їй пе-
решкодити, тому мерщій побігла до іншої 
кімнати. Коли я наздогнав її, дочка зрозу-
міла, що попалася і що я протистою її на-
мірам. Вона наполовину втиснулася в сті-
ну і виглядала так, ніби справді вірила, що 
одна тільки її воля утримає мене від за-
стосування сили, аби відібрати фотогра-
фії. Як не дивно, але її завзята рішучість 
мене раптом зупинила. За крок до дитини 
мене прошибла думка: що ж я роблю? Але 
я просто хочу забрати у неї ці фотографії 
і повернутися до роботи! Бо у мене нема 
часу на розмови!

І тут я зустрівся з нею поглядом. У 
мені щось перевернулося, я ніби впер-
ше побачив її очі. Вони палали вогнем 

впертого протистояння і красою дитячої 
безпосередності. І я здався. Здався не 
перед її волею, але перед волею самого 
Життя, яке в той момент було таким жи-
вим у ній! Мої м’язи розслабилися, ро-
зум на мить відступився, натомість сер-
це розкрилося, і просте рішення ніжно 
влетіло в мою свідомість – як пушинка, 
принесена вітерцем: «Хочеш подивити-
ся картинки з татом?»

Діна повільно кивнула. Було видно, 
як напруга покидала її тільце, і вона охо-
че простягла мені пачку фотографій. Я 
опустився на коліна і почав переглядати 
разом з нею фото, а вона стояла біля 
мене і весь час запитувала: «Що це?» 
І так разів 50, і я 50 разів відповідав їй. 
У якийсь момент я відчув м’яке волос-
сячко моєї улюбленої доньки на своєму 
плечі. Тієї ж миті я гостро усвідомив, що 
зараз я чув би її плач, якби мені не було 
даровано таку просту й досконалу муд-
рість... Через п’ять хвилин я знову сидів 
за столом і працював.

П’ять хвилин... П’ять хвилин, під-
порядковані любові, запобігли бозна-
скільком страхам і хтозна-якій великій 
втраті довіри. Ці п’ять хвилин принес-
ли мені на цілий день мир у душу і теп-
лоту в серце...

Батько Діни

горнув шовковою синьою стріч-
кою і зав’язав красивий бант.

– Тримай! – сказав він дити-
ні. – І неси обережно!

Дівчинка вибігла щаслива і 
підскоком помчала додому.

Робочий день добігав кінця, 
коли поріг ювелірного магази-
ну переступила молода дівчи-
на. Вона поклала на прилавок 
знайомий продавцеві футляр 
і окремо обгортковий папір та 
розв’язаний бант.

– Це намисто було куплене 
тут? Скільки воно коштувало?

– Гмм, вартість будь-якого ви-
робу у моїй крамниці – це завж-
ди конфіденційний договір між 
мною та покупцем, – шанобли-
во відповів господар магазину.

Але дівчина рішуче заявила:
– У моєї сестри було лише 

к ілька монет.  Намисто з і 
справж ньої бірюзи, правда ж? 
Тож воно коштує дуже дорого. 
І нам не по кишені.

Чоловік узяв футляр, обе-
режно відновив упаковку і з 
великою ніжністю та теплотою 
вручив відвідувачці:

– Ваша сестричка заплатила 
найвищу ціну... Більше, ніж міг 
заплатити будь-хто з дорослих: 
вона віддала все, що мала.

Тиша на мить заповнила 
крамницю. По обличчю дівчи-
ни, що стискала в тремтячій 
руці невеличкий пакунок, коти-
лися сльози.

Чоловік несміливо додав:
– Вона дуже хотіла, щоб ви 

посміхнулись...

Притча

Д АРУНОК

П’ЯТЬ ХВИЛИН...
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Інколи перед очима зринають 
картинки з дитинства. Сестра Віта, 
трохи старша від мене, рубає дро-
ва. Руки, закляклі від холоду, ледве 
тримають важку сокиру, полінця ков-
зають по заледенілій дровітні. Віта 
хукає на мокрі скоцюрблені пальці й 
ледь не плаче. Я тим часом підби-
раю розрубані дровини й складаю, 
щоб віднести до хати. Тут підходить 
сусід, бере з рук сестри сокиру – і 
дуже швидко з’являється ціла гір-
ка наколотих дров. Ми радіємо. Та 
ще треба розтопити в хаті, зварити 
щось поїсти. А піч розбита, тяга по-
гана, дрова сирі, диму повна хата… 
Майже опівночі доварюємо якийсь 
суп. Віта знімає його з пічки, а я в 
передчутті смакування гаряченьким 
дістаю ложки. Раптом горщик висли-
зає з її рук: бах – і все наше вари-
во на підлозі. Їмо крізь сльози те, що 
вдалося зібрати. А зранку з-під ковд-
ри та фуфайок, накиданих зверху, 
боїмося носа показати: навіть вода у 
відрі біля вікна замерзла – ні попити, 
ні вмитися…

Ні, ми не були сиротами. Але якщо 
у більшості людей дитинство – світ-
лий, безтурботний, щасливий період 
життя, то мої дитячі роки (при живих 
батьках) – суцільний морок. Зазви-
чай дорослі згадують веселі дитячі 
ігрища, хвилюючі святкування Різд-
вяних свят у колі родини. А що згаду-
ється мені? Те, як першокласницею 
няньчила сусідського хлопчика, щоб 
мене там нагодували. Або як одно-
го разу ми з сестрою теж вирішили 
зустрічати Новий рік. У нас були бу-
ряки, трохи картоплі. З них вийшло 
кілька страв. Був якийсь старий теле-
візор – увімкнули і дивились, як люди 
веселяться, та смакували бурякови-
ми «делікатесами». Намагалися під-
тримувати настрій одна одній, вда-
вали веселість, але… На душі було 
порожньо й сумно.

Та були й радісні моменти. Це ко-
ли сусіди, погодувавши, давали мені 
ще й 30 копійок. Я в школі на перерві 
купувала за них солодкий рогалик. 
Смакувала ним і була б майже щас-
лива, якби... він був трохи більшим. 
Та все одно в такі «щасливі» хвили-
ни легше мріялося. Про що? О, в ме-
не була заповітна мрія! Я мріяла про 
рожеві шльопанці. Бувало, коли в су-
сідки на городі заробляла відро кар-
топлі чи десяток яєць і мої босі ноги 
натикалися на гострий камінець чи 
колючку, то згадувала ґумові рожеві 
тапочки, що їх мала одна подружка. 
Вони тоді здавалися мені вершиною 
блаженства. На жаль, недосяжною 
для мене. «Боженьку, – піднімала 
очі до неба, де кошлатилася хмара, 
що нагадувала образ Божий, – о, як-
би я мала такі шльопанці! Ти ж ба-
чиш, як ми бідуємо».

«Ми» – це мама, Віта і я. Батько 
не входив у той «список», хоч тепер 
розумію, що він, може, найперше по-
требував Божої допомоги. Але ма-
ми мені й тоді було жаль, а тата – ні. 
Мама росла сиротою, вийшла заміж 
рано, спочатку нічого, а далі щось не 
склалось, і вона стала шукати втіхи у 
чарці… Проте мама хоч не обража-
ла нас, а тато, коли пив, був агресив-
ний. Знущався над нами, маму часто 
бив, клав її до стіни і кидав ножем, 
закопував у землю… Мама втікала, 
могла тиждень-два пропадати десь. 
А як з’являлася, та ще й тверезою, 
яка то була радість! Для мене тоді 
наче сонце з усіх боків сяяло. Однак 
таких проблисків було мало. Інколи 
лягали одягнутими, щоб бути гото-
вими серед ночі тікати з дому. Но-
чували нерідко в сторонніх людей… 

«Нічого, Бог вас не залишить, – вті-
шала нас із Вітою сусідка, яка най-
частіше приймала і підгодовувала 
«біженців». – Він дбає про сиріт, а 
ви ж все одно, що без батьків. Та й 
мама ваша сирота…» У шкільні роки 

мене постійно переслідував голод. 
Бувало, не вистачало сили висиді-
ти на уроках – виходила, заглядала 
в смітники. Якщо там було щось по-
живне – забирала. Вчителі, мабуть, 
бачили, тому старалися нас також 
підгодовувати. Нам було соромно. 
Однолітки нас не сприймали, навіть 
били. Їм батьки не дозволяли дружи-
ти з нами.

Віра в Бога? Не пам’ятаю, звід-
ки це прийшло, але просто вірила, 
що Бог є. Коли було важко, особли-
во як тато бився, зверталася до Ньо-
го. Бувало, просила, щоб забрав 
моє життя. З сестрою навіть зби-
ралися накласти на себе руки, під-
готували мотузки і тримали їх у по-
тайному місці. Коли хтось приходив 
із соціальної служби і говорив нам 
про інтернат, ми погрожували само-
губством, якщо заберуть нас із дому. 
Та Господь насилля не любить, Він 
не хоче, щоб ми, спустошені гріхом 
і безнадією, віддавали своє життя 
дияволу. Ми потрібні Богові живі, а 
не мертві. Тому Він і знаходить Со-
бі вірних помічників, щоб допомага-
ли людям навертатися до Христа, 
і вдихає нове життя у змертвілі від 
безвір’я серця.

Саме так сталося зі мною. «По-
їхали з нами до церкви», – запропо-
нували якось сусіди, що жили непо-
далік від нас. Це подружжя їздило 
туди на велосипедах. Чоловік поса-
див мене, як молодшу, на раму попе-
реду себе, Віта всілася на багажник 
позаду – і через усе місто назустріч 
Богові. Звісно, тоді ми  цього не розу-
міли. Господь спершу постав перед 
нами у вигляді добрих, привітних 
людей, які готували нам бутербро-
ди, пригощали чаєм із печивом. А 
ще мені на День народження там по-
дарували іграшку – це мене просто 
потрясло. Я ж ніколи не отримува-
ла ніяких дарунків! Одне слово, се-
ред християн наші заледенілі душі 
почали відігріватися. Ми разом з ін-
шими дітьми гралися, ходили до лі-

су, нам розповідали про Ісуса, вчили 
бути чемними, милосердними, лю-
дяними. У церкві ми, нарешті, від-
чули свято: на Різдво, Пасху брали 
участь у святковій програмі, у сцен-
ках нам доручали окремі ролі. Це бу-
ло просто неймовірно: нас, відкину-
тих, зневажених серед ровесників, 
приймають за нормальних, повно-
цінних людей!

Але згодом про наше знайомство 
з віруючими дізнались родичі по 
батьковій лінії і почали забороняти 
нам перебувати серед християн. «То 
секта, перестаньте туди ходити!» – 
страхали вони. Всіляко залякували, 
в тому числі й погрожували здати в 
інтернат. Я боялась навіть додому 
йти. Одного разу сиділа на вулиці і 
не знала, що мені робити. Раптом 
почула знайомий голос: «Чого носа 
похнюпила? Проб леми?» То була 
Наталя – енергійна, завжди усміх-
нена, життєрадісна молода дівчи-
на. В церкві вона вела дитяче слу-
жіння, куди я через погрози родичів 
уже майже не ходила. Я їй розпові-
ла про свою біду. «Забираю тебе до 
себе, – одразу ж заявила Наташа. – 
І Віту також!» Хоч Наташа була ще 
незаміжня, у неї на той час уже жила 
одна дівчинка (Оленка), мама якої 
померла. «А тепер ще й ми?» – за-
сумнівалась я. Було лячно: чи виста-
чить у Наташі їжі на всіх, чи не тяжко 
їй буде з нами. Але подумала, що, 
може, це сам Бог протягує нам руку 
допомоги… І погодилася.

Тепер усвідомлюю сповна, що 
Наталя – то просто Господнє чудо. 
Того ж дня моє життя змінилося. Я 
прийшла в чистий, затишний дім, де 
мене нагодували, помили, одягну-
ли – все це було незвично і дуже при-
ємно. Хтось про мене піклувався! За 
всі ті роки Наталя ніколи не прояв-
ляла зверхність, не нав’язувала нам 
свою волю. Просто підказувала, ра-
дила, як зробити краще, а коли ми з 
Вітою не приймали її пораду – не об-
ражалася, давала право на помилку, 

поважаючи особистість кожної. 
Та це ще не все – вона забра-

ла до себе і нашого братика! Так, 
він появився у нас неждано-негада-
но. Віта якось приїхала до батьків-
ської оселі, а там – немовля… Це 
був шок! Викликали швидку допомо-
гу. Дитя було недоношене, важило 
всього 1,5 кг, мало алкогольне отру-
єння і цілий букет загрозливих діаг-
нозів. Але Наташа сказала: «Ми не 
можемо залишити його напризволя-
ще». Вона тоді отримала слово під-
бадьорення від Бога: «Дитина рос-
ла та зміцнялася духом». Ми щодня 
молилися і проголошували цю Божу 
обіцянку. І що ж? Брату зараз 5 ро-
ків, і він абсолютно здоровий. Ната-
лю називає мамою. А ми звемо його 
Богданом, хоча офіційне ім’я в нього 
інше. Та хіба не Бог його нам пода-
рував? Наша мама його виношува-
ла в п’яному, напівголодному ста-
ні, нерідко спала на холодній землі. 
Дитя народилося в страшній анти-
санітарії, перші дні провело без до-
гляду – і Він зберіг його та зцілив від 
багатьох недуг! Це могло статись 
лише чудесним чином – рука Гос-
подня була на ньому.

А взагалі, відколи я почала жи-
ти в Наталі і постійно відвідувати 
церковні зібрання, я бачила такі не-
ймовірні чудеса весь час, бачила, 
як Господь веде мене до здійснення 
моїх мрій. Коли ще жила з батька-
ми, мені дуже хотілося співати – на-
томість доводилося часто плакати. 
Мріяла про мистецьке училище – 
мені ж нав’язували спеціальність 
маляра-штукатура… Отож найбіль-
ше чудо, яке зі мною сталось, що я 
почала займатися вокалом. А ще – 
до мене змінилося ставлення ро-
весників, які тепер хотіли зі мною 
товаришувати, я вже сиділа на пер-
шій парті, а не на останній… Малою 
я мріяла про ґумові шльопанці, а 
тут попросила в Бога зимові чобіт-
ки – і в мене з’явилося їх аж шість 
пар! Могла щодня взувати різні – 
чорні, білі, салатні, червоні… Се-
стри з церкви благословляли й ін-
шим одягом, щоб могла вийти на 
сцену в належному вигляді. У школі 
не могли надивуватися такій пере-
міні в моєму житті.

Після школи, успішно закінчив-
ши музучилище, вирішила вчитися 
далі. Тож вступила до Ніжинського 
педуніверситету, опановую музичні 
інструменти, удосконалюю свої во-
кальні дані, беру участь у конкурсах. 
Нещодавно перемогла в конкурсі на 
здобуття стипендії міського голови. 
У нашому вузі навчається понад 2 
тисячі студентів, і такою стипендією 
нагороджується лише один, що ви-
знається найкращим. Ось що робить 
із нами Господь, коли довіряємо се-
бе Йому. Недарма в одному з Псал-
мів говориться: «Хай Господь буде 
розкіш твоя, і Він сповнить тобі 
твого серця бажання!» 

Моя сестра Віта також цей уні-
верситет закінчила. Вона вийшла 
заміж за віруючого чоловіка, рос-
тять доньку. А маму зустріла якось 
на вокзалі – спала на лавці. Розбу-
дила її, просила покаятися – ні. Та 
продовжую молитися – і за неї, й за 
батька, який у тюрмі. Недавно вона 
дзвонила – вернулася додому, про-
сить зробити документи, щоб влаш-
туватися на роботу. Вірю, що Бог і до 
них достукається… Бо Він благий і 
любить усіх.

Впевнена: щасливою може стати 
кожна людина, які б негаразди чи бі-
ди не спіткали її на життєвій дорозі. 
Варто лише не пропустити свій шанс 
і серед мороку злигоднів, болю чи 
відчаю одного разу відгукнутись на 
благодатний поклик нашого Господа: 
«Прийдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені, і Я вас заспокою!»

Ірина ШЕВЧЕНКО, 
м.Конотоп, Сумська обл.

БОГ ЗМІНИВ МІЙ 
ПЛ АЧ Н А ПІСНЮ

Зліва направо: 
Ірина, Віта, Богданчик, Наталя



Читаючи чергову життє-
ву притчу, він раптом усві-
домив, що це про них... «Їх 
було двоє – Він і Вона. Во-
ни знайшли одне одного і 
жили тепер одним життям, 
то смішним, то солоним, а 
в цілому – звичайнісіньким 
життям двох щасливих. Во-
ни були щасливі, бо були 
удвох...» Він продовжував 
читати, і чисті помисли на-
повнювали його серце – про 
найтісніші і найсвятіші вза-
ємини між двома людьми...

На власному досвіді він 
переконався, що «недобре 
бути чоловікові самому» 
і «двом краще, ніж одно-
му». Він зазнав самотнос-
ті та смутку. І в молоді роки 
вже зрозумів, що, люблячи 
іншого, людина залишає 
в’язницю своєї одинокості та 
ізоляції. ...Їх зустріч не була 
випадковою. Господь «при-
вів її до нього». Ніяких сумні-
вів. Так, вона була красива, 
але в ній було щось біль-
ше – її душа була лагідною 
і ніжною, вона випромінюва-
ла світло. Вона вабила сво-
єю «нетлінною красою». Її 
скромність та доброта врази-
ли його серце. «Забрала ти 
серце моє...» – засвітилася і 
його душа. «Я впізнала те-
бе з-поміж багатьох», – від-
повіла вона. «Поклади мене, 
як печатку, на серце своє 
...бо сильна, як смерть, лю-
бов...»* «Поки жива, з тобою 
я буду...» – говорив її погляд. 
Вони розуміли одне одно-
го майже без слів. І вона по-
дарувала йому своє чисте, 
тендітне серце. Захоп ливий 
стан любові заволодів ними 
цілком і взаємно.

Від інших вона чула про 
його здатність дружити по-
справжньому, любити до 
смерті. Під час війни його 
смертельно поранений друг 
опинився у зоні, яка з усіх 
боків обстрілювалася воро-

гом. «Твій друг не виживе, 
немає сенсу ризикувати», – 
переконували його офіцери. 
Але він все-таки рвався вря-
тувати товариша. Наражаю-
чись на небезпеку, він при-
ніс його на руках. «Бачиш, 

це було безглуздо, адже він 
мертвий», – повторювали 
офі цери. «Ні, варто було», – 
спокійно і дещо задумливо 
відповів він. «Коли мій вми-
раючий друг побачив мене, 
то сказав: «Брате, я знав, що 
ти прийдеш... я знав... бра-
те...» Знала і вона, що він 
не підведе, не кине, не зра-
дить – навіть у тяжкі часи. 

У них було церковне він-
чання і християнське ве-
сілля – радісне, красиве, 
не забутнє. Святкова атмос-
фера, урочиста обстановка, 
особлива музика, білосніж-
не плаття і фата нареченої. 
Всі милувались їхніми щас-
ливими обличчями, вітали, 
вручали подарунки, вислов-
лювали побажання. А неви-
дима присутність Того, Хто 
створив всесвіт і людину, 

Хто єднає, Хто був голов-
ним свідком єднання двох, 
була запорукою їхнього сою-
зу. Вони знали, що їх спару-
вав сам Господь. А все, що 
«робить Бог, воно зоста-
ється навіки». Повінчані на 

небесах, з’єднані невидими-
ми узами священної любові 
і заповітних відносин, вони 
стали нерозлучними навіки. 

«Він носив Її на руках, за-
палював для Неї на небі зір-
ки темними вечорами... А всі 
говорили: «Ще б пак! Як Йо-
го не любити, адже Він взі-
рець досконалості! З таким 
легко бути щасливою!» А Він 
слухав всіх і посміхався, а 
сам добре розумів, що таким 
Його зробила Вона, поряд з 
Нею іншим Він не міг бути...» 
Він дивувався, як співзвучно 
ці рядки притчі перекликали-
ся з їхньою реальністю...

Йшли роки. Вони жили 
тихо і скромно, в любові та 
злагоді. І всім здавалося, що 
вони ставали схожими од-
не на одного навіть зовні. У 
сферу потаємного вони не 

пускали нікого, адже інтим-
ність за своєю суттю глибоко 
особиста, а не всезагальна. 
Це таємниця двох. Її не роз-
діляють ні з ким... хіба що з 
Богом. Вони не ховалися від 
Нього, адже Господу і так ві-

домо все. Він знав 
їх радості і печалі, 
злети і падіння. Тож 
у скрутні хвилини, 
в моменти смутку і 
розчарування вони 
знаходили розра-
ду і заспокоєння в 
Бозі. І Він навчив їх 
любити одне одно-
го по-справжньому.

Він любив свою 
кохану, свій безцін-
ний скарб. У них були 
щирі і чисті стосунки, 
сердечні, задушевні, 
палкі. Вони цінували 
кожну мить перебу-
вання разом – злит-
тя душ, повну дові-
ру, вірність. «Яка ти 
прекрасна, кохана 
моя!» –  промовляло 
його єство. «О, ти 
прекрасний, ко ха-

ний мій, і люб’язний!» – від-
повідала її душа. Про любов 
вони говорили напівтоном, 
поглядом, жестом, вчинком... 
«Покажи мені лице твоє, 
дай мені почути голос твій, 
бо голос твій милий, а ли-
це твоє приємне». Він і вона 
любили сміятися разом, ди-
витися на захід сонця, слуха-
ти шум прибою...

«Вона чекала Його, – на-
дихався він далі притчею, – 
зустрічала і проводжала, зі-
грівала їхній дім, щоб Йому 

там було тепло й затишно. І 
всі говорили: «Ще б пак! Як Її 
не носити на руках, адже Во-
на прекрасна. Не дивно, що 
Він такий щасливий!» Але 
Вона тільки сміялася і не ка-
зала нікому, що Вона така 
лише завдяки Йому. Це був 
Її маленький секрет. ...Роки 
йшли. Він спотикався, падав, 
розчаровувався і втомлю-
вався. Вона перев’язувала 
Йому рани та не спала но-
чами. І всі знову говорили: 
«Навіщо Він Їй, такий зму-
чений, адже довкола стільки 
сильних і впевнених?» Але 
Вона знала, що сильнішого і 
кращого від Нього немає ні-
кого у світі. Вона любила Йо-
го безмірно і готова була йти 
за Ним на край світу... Вони 
жили, любили і були щасли-
вими. І всі дивувалися: «Як 
можна не набриднути одне 
одному? Невже не хочеться 
чогось нового?» А вони, як і 
раніше, не зважали. Всім не 
поясниш. Та й не треба...» 

Життя з нею стало для 
нього не лише пристанню 
чеснот, а й оазисом любові 
та злагоди. «Я належу своє-
му коханому, а коханий мій – 
мені», – говорило її життя. І 
він був певен, що навіть «ве-
ликі води не можуть згаси-
ти кохання, ані ріки його не 
заллють...» Бо любив саме 
її, найпрекраснішу з жінок, 
свою таємничу зірку. І, бла-
гоговіючи, оберігав її, як тен-
дітну вазу...

*Цитати взяті з біблійної 
книги «Пісня над піснями».

Іван ЛЕЩУК, 
м.Сакраменто, США
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       ЗАПРОШУЄМО
       ВАС НА БОГОСЛУЖІННЯ

Хоч за вікном ще зовсім не весняна 
погода, в нашому домі вже давним-
давно живе весна. Весна в усмішках, 
весна в перших вимовлених звуках, 
в ніжності погляду, в усій атмосфері 
нашої сім’ї. У нас дівчинка! Не пере-
стаю захоплюватися тим, настільки 
наш Бог великий, турботливий і як 
Він любить нас радувати, здійснюю-
чи наші мрії – мрії, які ми довгий час 
могли виношувати в нашому серці, в 
наших думках. Переді мною – Боже 
чудо, живе, маленьке, дуже гарне і, 
вже помічаю, неймовірно розумне. 
Ще зовсім недавно його в нашому 
домі не було, але вже давно воно 
жило в моїх мріях, у моєму серці. А 
тут раз – і з’явилося на світ. Це чудо 
зародило в моєму серці якісь зовсім 
нові, раніше не знані мені відчуття і 
почуття. Косички, квіточки, платтяч-
ка, туфельки, лялечки – все це не-
ймовірно приємні спогади з мого ди-
тинства. І зараз я знову можу в них 
зануритися, дивлячись на свою ма-
леньку копію, яка знаходиться поруч 
зі мною. Як здорово вкотре поринути 
у те далеке дитинство і вже разом 
зі своєю донечкою заново пережити 
безліч приємних і радісних моментів 
безтурботної пори!

Вже виховуючи двох чудових си-
ночків, я завжди хотіла мати і дівчинку. 

Бо мріяла про це, здається, 
з самого дитинства. Мріяла 
про грудочку ніжності, жіноч-
ності, ласки. Плекала силу-
силенну думок та ідей, як цій 
живій грудочці подарувати 
увагу, прикупити гарнень-
ких речей, придбати мале-
сенькі заколочки і, голов-
не, як оточити її турботою, 
любов’ю та теплом. Уявляю, 
до якої міри серце Творця 
було переповнене чуйніс-
тю, лагідністю і любов’ю, 
коли Він творив моє диво. 
Адже це Він продумав усе 
надзвичайно витончено й 
досконало, коли формував 
доцю в моєму лоні. «Ти ви-
ткав мене в утробі мате-
рі моєї…» – так шанобливо 
дякує Творцю за своє наро-
дження цар Давид. Згодна 
зі словами псалмоспівця на 
всі сто відсотків. Саме Господь від по-
чатку моєї мрії і далі супроводжував 
появу нашого чуда на світ. Коли Гос-
подь вкладає мрію в серце, Він благо-
словляє і здійснення цієї мрії. Мені, як 
мамі, приємно спостерігати за тим, як 
у житті моєї донечки та моїх синочків 
звершується Божий план.

Моє маленьке диво майже від са-

мого народження тішить нас своїми 
посмішками. Особливо коли спить. 
Тоді вона часто радісно сміється вго-
лос, і мені думається, що коли Гос-
подь творив її в моїй утробі, вона пе-
реживала щось неймовірно прекрас-
не і зараз воно приходить спогадами 
у її дитячі сни. Мені теж було б ціка-
во зануритися в ті сни, які бачить моє 

К В І Т И  Ж И Т ТЯ чудо. Ця маленька квіточка – красива, 
ніжна, ароматна – дарує стільки пози-
тиву нашій родині, що я не можу опи-
сати словами. У такі моменти просто 
дякую моєму Господу за неї. Дякую 
та молю Його про милість для моєї 
крихітки. Бо переконана, що молитви 
матері – це головне добриво для пло-
довитого ґрунту, на якому зростають 
наші найкращі та найдорожчі квіти. 
Так, діти – квіти життя. Який глибокий 
зміст мають ці слова! Наше насіння 
проростає в нове життя, і від нас за-
лежить, чи будуть наші сини і дочки 
розквітати, духмяніти та пахнути. 

Час іде, дітки дорослішають. Див-
лячись на старших, усвідомлюю, що 
вони дуже швидко ростуть, один за 
одним залишаючи позаду моменти 
безтурботного дитинства. Насоло-
джуюся такими миттєвостями, бо з 
них і складається життя. Іноді навіть 
хочеться, щоб дітлахи якнайдовше 
залишались маленькими, аби їх обій-
мати, цілувати, ділити з ними момен-
ти радощів і невдач, спільно шукаючи 
з них вихід. Як добре, що існує про-
довження нашого життя на землі – 
в дітях. Вони – наша спадщина. Як 
прекрасно, що ми можемо сіяти в них 
радість, ласку, піклування і бачити, як 
наша любов живить і напуває ці без-
цінні квіти нашого життя! 

Євгенія КІЦАНУ, м.Новодністровськ

Для душі

(ПРО СОКРОВЕННЕ)

ВІН І ВОНА
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