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Когда-то я не понимала смысла
жизни, не знала, зачем родилась.
Мое мировоззрение формировали
художественные фильмы и книги. Я
никогда не читала Библию, не молилась. О Христе слышала самую малость, иногда видела Его на иконах.
Тогда я даже не подозревала, что Он
уже готовил мое сердце к встрече с
Ним. Время от времени я начала
задумываться: а что, если действительно Кто-то есть... там, наверху?
Мои хоть и неуверенные шаги в
поисках Бога все же привели к тому,
что в свои 18 лет я впервые помолилась, как могла... И Он, оказалось,
был рядом. Не там, далеко за облаками… Но совсем близко. Я обращалась к Нему неумело, просто и кратко, но очень искренне. И Он услышал.
Послал мне человека, который деликатно, ненавязчиво вел меня к познанию истины. А однажды закончил
наш разговор словами: «Выбор за
тобой». Так ранней весной 1995-го,
как только начал таять снег, Господь
отчетливо постучал в мое сердце. И
я впустила Его, доверившись Божьей

силе, милосердию и прощению. Моя
душа излилась потоками слез, слез
любви и упования. Он удочерил меня. И не оставит... Я верю.

Меня как будто хоронили...
А я жива, как никогда!
Меня пугали и молили...
Но я с Тобою навсегда!

Как это вышло? Как случилось?
Как Ты достиг меня, Святой?
Меня, которая гордилась
И возвышала образ свой?

Кто мне заглушит Твое Слово?
Кто мне закроет небеса?
Где я найду еще Такого?
Что мне людские голоса?

Как Ты увлек меня Собою?
Ведь я противилась Тебе...
Как я свернула за Тобою?
Как стала думать о Тебе?

О, революция свершилась!
И пелена долой с очей!
Я родилась! Я возродилась!
Что мне страшиться палачей?

Была упрямой и строптивой,
Ничей не слушала урок.
Неисправима... Своевольна...
Свое мышление, мирок...

Кто убедит меня в обратном,
Если я знаю, Кто во мне?
О, люди, как вам непонятно?
Доколе будете во тьме?

Всегда права и неподвластна.
Как Ты нашел ко мне подход?
Я помню день тот очень ясно...
Я помню тот переворот!

Не я, не я Его достигла –
Он достучался! Он нашел!
Какая честь! Какая милость!
Он приобрел. Он снизошел...

Все: целый мир, душа и мысли –
Все развернулось пред Тобой.
И я вдохнула новой жизни,
Я стала в этот день другой.

Смотрю на мир и горько плачу...
Таких, как я была, не счесть.
Слепым все видится иначе...
Стучись, Господь! Надежда есть!

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

МОЛИТВА АТЕЇС ТА
переобладнали у народознавчі світлиці. Замість бородатих ідеологів комунізму повісили портрети Т.Шевченка,
Л.Кравчука і зображення Діви
Марії. А замість матеріалів
з`їзду КПРС на столі лежав
новий статут українською мо-
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йому, ні його вівчарці. Він цього не забув, і коли я проштрафився, сильно та несподівано, він так і сказав, що поїду я
додому останньою партією, в
кінці липня. Але він помилився, бо я поїхав найпершим з
нашого призову...
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Рівно двадцять п’ять років
тому, саме цього дня, сталася зі мною одна визначальна
і вирішальна у всіх сферах
мого життя подія.
Підходила до кінця моя
строкова служба у війську, в
7-му мотострілковому полку, що базувався у Львові на
Стрийській – навпроти теперішньої податкової. Тоді
вона була ще химерним довгобудом без вікон і дверей, а
у боксах нашої частини стояли бойові танки та навантажені снарядами «Урали».
Зараз там якийсь військовий
навчальний центр, і новий
глухий паркан закриває величезний плац від цивільних
городян. На тому плацу колись ми й бігали в протигазах та лазили навкарачки в
шинелях під щедрий лемент
нашого комбата.
Був я тоді нахабним дембелем з великим чубом і зу
хвалим поглядом, важив ли
ше 85 кг при зрості 190 см і не
вірив ні в Бога, ні в когось іншого. Вісім місяців штрафної
роти неабияк подіяли на мене
в плані виховного аспекту,
але я все одно не знав, чого
хочу від життя. Я лише добре
знав, чого не хочу. А все реш
та мені було байдуже. Якщо
не сказати гірше.
Комбат мене не любив. Бо
коли я ще був блатним кухарем, то нічого не давав ні

Друзья меня не понимали...
Порой крутили у виска...
Одни кричали и плевали,
А у других была тоска.

1 червня 1993 року я прокинувся о п’ятій ранку в порожній казармі. Вся рота виїхала в Брюховичі будувати
якомусь генералові дачу. А
я після кросу на холодному і
мокрому яворівському полігоні захворів, тому з температурою мене залишили на місці,
черговим. Я помив підлогу,
заправив єдине своє ліжко і
від нудьги пішов у ленінську
кімнату. Саме тоді такі приміщення у всіх наших казармах

вою і Біблія. Я відкрив її посередині і прочитав перше,
що побачив: «Сину мій, прислухайся до моїх слів, і вони
стануть ліками для твоїх кісток...» До мене наче звернувся хтось невидимий. Я вже
чув цей голос раніше, і не
раз, але то було не так явно.
А тепер хтось говорив мені
безпосередньо та особисто.
Я сів навпроти книги, заплющив очі і вперше в житті тихо
промовив свою першу усві-

домлену молитву. Згодом я
чув від різних людей, що така
молитва називається молитвою атеїста.
«Боже, я знаю, що тебе
нема. Але якщо ти є, дай мені
знати. Дай мені знак, чи навіть знамено – як хочеш. Але
не якусь там несуттєву дрібничку, а щось конкретне і вагоме, наприклад, якби я нині
ввечері опинився дома як демобілізований цивільний чоловік. Тоді я б повірив у твоє
існування і навіть пообіцяв би
тобі читати оцю товсту книгу,
яку священики написали, аби
заробляти гроші на безхребетних невігласах. Амінь.»
Потім я поснідав і пішов у
штаб. Мій тезка, давній кореш, з яким ми ще за часів
мого блатного куховарства
курили дурман і крутили відео в клубі, куняв у приймальні начальника штабу.
Чесне слово, не знаю, чого я
до нього приплентався.
– Як ся маєш, друже?
– Ніяк. А от у тебе така чудасія, що ти уже цивільний!
– Жартуєш?!
– Начальник штабу сьогодні вранці прийшов чомусь у
піднесеному настрої і каже,
що їде на три тижні на сесію в
академію, а тому має бажання підписати пару дембелів.

Дав мені ключ від свого кабінету, щоб я приніс особові
справи. Я відчинив двері, навмання взяв перші дві папки,
він нашвидкуруч підмахнув і
побіг. Там була твоя справа і
ще якогось фраєра.
Я відкрив свій військовий
квиток і побачив там штамп
«демобілізовано», дату і підпис: майор Кривизюк. На маленькому бланку було вказано протягом трьох днів стати
на облік у тернопільському
військкоматі. Я дуже розхвилювався, на радощах сильно
потиснув руку тезці і майнув
додому.
А згадав я про свою угоду
з «неіснуючим» Богом уже
пізніше, за пару місяців по
тому, коли складні обставини
знову змусили мене зазирнути у Біблію. Але тоді я вже
розумів, що вона написана
не для того, аби продавати
народу опіум, а щоб я остаточно не збожеволів у цьому
приреченому світі. Якби не
ця Книга, я б, напевно, ще
того року спробував важкі
наркотики або потонув у морі
алкоголю. Жив би я весело,
але недовго, тому що, зізнатися чесно, ні в чому іншому я тоді уже не знаходив ні
розради, ні сенсу свого жалюгідного існування. А так з
тих пір пройшло вже 27 прекрасних літ...
Андрій ЛАДИК, м.Тернопіль

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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У 60-і роки минулого століття, коли Генеральним
секретарем ЦК КПРС був
М.С.Хрущов, органи КДБ за
сприяння армії планомірно
прочісували Кавказькі гори –
виловлювали всіх, хто там
ховався, в основному монахів, і відправляли у виправні
табори. На той момент я був
бойовим офіцером, комуністом, очолював велике вертолітне з’єднання. Оскільки я
мав великий досвід польотів
у горах, де від льотчиків вимагалася особлива майстерність, тоді мені дали завдання стежити на вертольоті за
групою монахів, яку помітили
біля підніжжя однієї з гір.
У кабіні вертольота було
дуже душно. А зовні повітря
бриніло свіжістю та прозорістю – на схилі вирізнялось
все до найменших дрібниць.
Внизу показались одинадцять ченців у чорних балахонах. Вони поволі піднімалися догори. Трохи віддалік
за ними зеленим оточенням
впевнено рухалися солдати.
Оцінивши обстановку, я по
рації зв’язався зі своїми.
– «Земля», я «Повітря»!
Ченці рухаються на гору. Повільно звужуйте кільце оточення і притискайте їх. Верхівка гори стрімчаста. Коли
вони дійдуть до неї, їм не

земне
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ЧУДО

НА КАВКАЗІ
буде куди дітися. Там ми їх і
візьмемо. Прийом.
– «Повітря»! Я «Земля».
Зрозумів вас. Кінець зв'язку.
Дві доби ми вистежували тих ченців. І ось операція
доходила до свого завершення. Я не знав, що буде з
ними, коли їх заарештують.
Та мені це було і нецікаво. Я
не вдумувався, просто виконував наказ.
Тим часом монахи піднялися на саму вершину. Їхнє
становище було безвихідно
критичним: позаду їх наздоганяли солдати з собаками,
а попереду – лише бездонна
прямовисна прірва. Я зайшов

ПРО
ВІТРИЛЬНИКИ
Вітрильники ваблять до
себе завжди. Навіть коли
вони без вітрил... Дрімають
морські велетні під музику віт
рів і чайок на піщаному узбережжі, і сняться їм шторми,
завивання сирен, височенні
громади розлючених хвиль та
бурі такої сили, що розкрите
серце моря, стогнучи, ковтає
кошму грізних розкудланих
хмар. Здається, що ці старі
посудини, стомлені суховіями забуття, все ж чують голос
водних глибин. Він їм і клич, і
колискова, і присуд… Бачать
вони у туманних видіннях, що
коли-небудь знову вийдуть у
плавання. Бачать, як на капітанський мостик сходить безстрашний поборник стихій,
а в каютах засвічуються десятки каганців...Тому уважно
прислухаються до плескоту
хвиль, жадібно вбираючи звуки моря. Воно і втихомирює
їх, і бентежить. Воно клика-
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тиме їх доти, доки існуватиме
остання тріска корми, що так
стужилася по воді.
Тут, на палубі, я теж торкаюся до чиєїсь долі. І вже
не зрозуміло, чи то корабля,
чи, може, маленької земної
людини, яка уві сні і наяву
марить морем та океаном –
безмежним простором, небезпечними течіями, підводними рифами, фосфоритовим мерехтінням глибинних
риб, аркадами кам’яних гротів, суворими, але справедливими законами непередбачуваної, дивовижно прекрасної, могутньої стихії. Якщо
прикласти долоню до штурвала вітрильника, що спочиває від далеких морських
подорожей, то можна почути,
як глухо б’ється його серце.
Воно схвильоване і вдячне, бо ще раз відчуло теп
ло людської руки – руки його
творця. Такий дотик для ста-

ще на одне коло і завис прямо над приреченими. Вітер
від лопатей розвіював на
них одяг і волосся, ледь не
збивав з ніг. На обличчях чоловіків я бачив відчай, вони
були схожі на зграйку загнаної дичини. Моргаючи сигнальними вогнями, я давав
зрозуміти монахам, що все
скінчено. Тим часом солдати
наближалися.
Раптом внизу почало відбуватися щось незвичайне.
Ченці стали в коло, взялись
за руки і вклякли на коліна.
Вони почали молитися. Потім всі разом встали і підійшли до краю прірви. «Невже
рого судна – запорука його
причетності до світу живих.
А для нас – шанс побачити
життя з іншого, несподіваного, ракурсу, тобто зазирнути
в очі власній долі... Аби ні лиховісні смерчі ненависті, ані
льодяні заметілі щоденних
проблем, ані різнобічний наплив строкатого негативу, ані
будь-що інше не зробило нас
соляними циніками.
«Через море дорога Твоя,
а стежка Твоя через води великі», – промовляє псалмописець, дякуючи Богу за те, що
Він провів Свій народ по дну
глибокого моря, ніби по суші.
Нам, смертним, несповідимі
дороги Всемогутнього, вони
надзвичайні – понад наше
розуміння. З покоління в покоління вчені ламають голови
над їх розгадкою, проте всі ми
на схилі своїх днів так і вирушаємо ними ж, нерозгаданими, в путь всієї землі... Але
ця коротка мить біля води
бодай на хвилину дарує відчуття дотику до тієї незвіданої Божої тайни, і ти надихаєшся її солодким ароматом.
Мабуть, той, хто співав для
Бога псалми, не раз дивився,
як розпливається вранці по
морській щоці багряний відблиск сонячної доріжки. Можливо, тому мені й згадалися
його слова. І ще багато чого...
Та й мовчиш собі, як цей досвідчений корабель, нікому в
світі не довіряючи своїх дум,
хіба що...
Важко, а іноді й нестерпно
боляче мати серце плотяне,
але тільки воно має право називатися серцем (інші – синтетичні імплантати). Бо лише
воно здатне творити добро,
проявляти щиру увагу до тих,
хто поряд, зігріваючи їх живим вогником милосердя та
надії. Поки ми не збайдужіли
одне до одного, є підстава
стверджувати, що живі...
Домініка ДЕМ,
м.Новоград-Волинський
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будуть стрибати? Це ж вірна
смерть! Вони вирішили покінчити самогубством?!» – з
досадою подумав я і схопив
рацію.
– «Земля»! «Земля»! Не
підходьте ближче, вони хочуть стрибнути! Вони на краю
прірви! Прийом.
– «Повітря»! Я «Земля».
Чекаємо п'ять хвилин і продовжуємо рух. У нас немає
часу – скоро стемніє. Прийом.
– Зрозумів. Кінець зв'язку.
Не відриваючи очей, я дивився на ченців, що стояли
на краю безодні. І ось один
із них узяв дві палиці, склав
їх навхрест і три рази повільно перехрестив прірву.
Потім він зробив крок прямо
перед собою. Але чомусь не
полетів униз, а якимось дивом залишився висіти в повітрі. Моє волосся на голові стало дибом. З висоти я
чітко бачив, що монах вже
не стоїть на землі, а завис
над проваллям. Потім він повільно почав робити кроки і
пішов, як по твердій доріжці.
Він не впав у прірву! Як?! За
ним почали йти по повітрю
всі інші монахи. По черзі,
ланцюжком. Вони спокійно
йшли один за одним, піднімаючись угору, поки всі не
зникли в хмарі.
Від побаченого я розгу-

ДУ Ш І

Людські душі бувають
дуже різними. Одні є такі
м’які, як свіжоспечений
хліб, який, коли його стиснеш, так і залишається
сплюснутим. Інші – як шовкова трава, якою проведеш
по обличчю – вона залоскоче ніжно і викличе в тебе
посмішку. Ще інші – як подушка з гусячого пуху, на
яку тільки покладеш голову,
зразу поринаєш у приємний
сон. Ще інші – як легенькі
хвилі на морі в тиху погоду,
яким ти повністю довірився,
і вони тримають тебе. Ще
інші – як глибокий м’який
сніг, у який іноді хочеться
впасти і лежати, але лежиш
недовго, бо холод швидко
пробирається крізь одяг і
ти починаєш мерзнути. Ще
інші – як добре надутий батут, що хоч і м’який, проте,
стрибнувши в нього, одразу
відскакуєш. Ще інші – як легенькі хмаринки в небі, що
виглядають такими ніжними, приємними – ліг би на
них і летів на край світу, але
ж вони недосяжні...
А є душі тверді. То подіб
ні до деревини дуба, міцного та неподатливого: коли
в дитинстві рубала дрова,
то сокира одскакувала від
поліна – доводилося розганятися нею знову і знову,
щоб розколоти його. То до
асфальту, по якому ходять
і їздять, а йому хоч би що,
іноді пробують навіть пробити його, але без спеціальних інструментів чи техніки це зробити неможливо.
Але диво: якщо мізерна насінинка, зійшовши під ним
(асфальтом), хоче прорости крізь нього у білий світ, їй
це вдається, бо він у тому
місці тріскається і рослинку пропускає – вона має в
собі стільки життя, що той

місто на горі
бився і втратив контроль над
вертольотом. Трохи отямившись, вирулив машину, посадив вертоліт на галявину і
заглушив його. Хвилин через
двадцять до мене підбігли
солдати з оточення. Я продовжував сидіти в кабіні, намагаючись дати логічне пояснення побаченому. Солдати
обступили вертоліт, і старший запитав у мене:
– Товаришу капітан, де
вони? Куди поділися монахи? Ми піднялися на вершину, але їх там не було.
– Вони... вони пішли на
небо.
Гучний солдатський сміх
з протяжною луною струснув гори...
Полковник метався кімнатою і бризкав слиною:
– Постарайтеся пояснити,
товаришу капітан, куди пропали монахи, яких ми вистежували дві доби, і як ви повели оточення помилковим
слідом!
– Моїм поясненням ви все
одно не повірите, товаришу
полковник. Так що ось мій
партійний квиток і рапорт про
звільнення в запас.
Пішовши з армії, я прийняв
хрещення і став віруючою
людиною.
Дивні діла Твої, Господи!
Мирослав МАНЮК, м.Хотин

Роздуми
перед нею розкривається.
А ще душа буває подібна
до заліза залізного та непробивного – холодного чи
гарячого, але однаково неприємного на дотик або навіть небезпечного.
Парадоксально, проте
буває й так, що душа то
тверда, то м’яка – в різний
час, з різними людьми, за
різних обставин. Як та ґумова кулька, що надутою
є тверда, а коли спускається (виходить повітря з неї),
вона м’якне.
А бувають душі відкриті, як відчинені ворота для

дорогих гостей – заходьте,
завжди вам раді! Або розхристані, аж оголені, розверсті усім бурям і вітрам,
що хочеться взяти і затулити собою.
Ця різноманітність – від
Творця. А ще – від життя,
яке у кожного своє. І якими
б не були наші душі – то є
справжній скарб. Бо вони
вічні, вони невмирущі... От
і все.

Ярина ГОРІВСЬКА,
м.Чернівці
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Я НЕ ХОЧУ ПОМИРАТИ НАРКОМАНОМ!

Дуже страшно відчувати, що заживо помираєш. Я пережив цей жахливий стан у розквіті літ. У свої 24
роки опинився в біді, відчепитися від
якої сил не було… Втім, почалося
все набагато раніше – ще у дитинстві. Над нашою сім’єю ніби тяжіло
якесь прокляття: тато, хоч і був комуністом, навіть якимось партійним
функціонером на заводі, часто пив,
удома постійно були скандали; моя
півторарічна сестричка перевернула
на себе відро з окропом й померла
від опіків; пізніше, після батькового
удару ногою в живіт, поїздивши з мамою по лікарнях, помер мій старший
брат, якому тоді виповнилось лише
12. Та найбільшим потрясінням для
мене стала смерть матері (інфаркт).
У 12-річному віці я залишився без
найдорожчої людини. Я дуже любив
її. Вона була доброю і турботливою.
Цілий рік я плакав, переживав,
сумував. Адже все довкола мене
кричало, що тепер у мене немає мами... Я залишився з дідом, до якого
ми переїхали після того, як вона розлучилася з батьком. І хоч дід всяко
старався (він був дуже правильним,
побожним, неодноразово я бачив, як
дід молиться перед іконами; я й сам,
ще зовсім маленьким, дивлячись на
нього, теж про щось там просив Бога), все ж я почував себе самотнім. А
потім і зовсім замкнувся у собі. Мамин брат, оформивши опікунство наді мною, провідував нас із дідусем,
намагався якось мене підтримати,
підбадьорити. Але то була не та увага, якої потребувала моя душа, що,
як підбита пташка, тремтіла від болю. Так і зустрів свою юність відірваним від дерева листком.
Втіху почав шукати на вулиці.
«Тепла» компанія, цигарки, алкоголь, згодом – травка, а там і важкий наркотик. Після 8-го класу, навчаючись у професійно-технічному
училищі, «збагатив» свій життєвий
досвід шахрайством. В результаті – виключення з училища та дві
судимості. Щоправда, оскільки був
неповнолітнім, то строк мені дали
умовно. Час від часу внутрішній голос мене зупиняв: «Чи не бачиш, на
який шлях ти став? Не твоя це дорога!» (Тепер розумію, що то був голос
Бога, бо Його очі завжди на тих, кому
важко, і «…сиріт Він підтримує».) Я
добре усвідомлював, у якому багні
погруз, та й серце підказувало, що є
інше, краще, життя. Але як зупинитися? Де вихід з цієї пастки?
По сусідству бабка-шептуха виливала з воску і нібито знімала всі-

лякі намови та закляття. «Ой, дитино, покручена твоя доріжка від самої
домівки і аж до дому казенного!» –
віщувала вона над тарілкою з воском, коли я прийшов до неї по допомогу. «Казенний дім» сприйнявся
мною однозначно – тюрма. Вирішив
обхитрити долю: сам прийшов до
військкомату і попросив, щоб забрали на службу. Та в армії зрозумів,
що і цей «казенний дім» також не
для мене – підірване наркотиками
здоров’я не витримувало фізичних
навантажень, з якими там зіткнувся.
На моє прохання мене комісували.
Приїхавши додому, знову ступив на
знайому криву стежку…
Тож через якийсь час опинився у справжній в’язниці – посадили
на три роки. Втім, прагнення іншого, нормального, життя не покидало.
Після виходу з тюрми вдалося влаш
туватися на пристойну роботу – на
завод. Але доволі швидко я з жахом
побачив, що мій гріх вийшов на волю
разом зі мною. І знову потягнув мене
на слизьке…
«Ні-ні, не хочу, не буду!» – волала душа. «Не вдавай із себе святошу!» – відповідав їй чийсь єхидний
голос. Він настійливо пропонував
уколотися і кайфувати. А кайф завж
ди обертався муками – ломки, рвота, безсоння.
Мене охопив відчай: я зрозумів,
що заживо помираю. І ось одного
разу, ніби в мареві, у моїй свідомос-

давно пекла думка про моє безпутнє життя. Сам не знаю, як підвівся і
пішов наперед. Що той пастор мені
казав, не усвідомлював зовсім. Але
одна його фраза наче мечем пронизала мене від голови до ніг. Несподівано він гучно викрикнув: «Залиш,
сатано, тих, хто шукає правди!» В
ту ж мить мене кинуло в піт, холодні стискаючі обручі з «бочки» враз
ніби розлетілися і голова просвітліла. Такою легкою вона в мене давно
не була. Багато людей вітали, казали, що я вже вільний, що в мене тепер буде інше життя. Серед них був
і знайомий хлопець, якого давно не
бачив і думав, що його вже немає
серед живих.
В оселі, де мешкав, мене вже
чекала готова доза наркотика – його заварювали на всіх одразу. «Ось
там – вколись!» – кивнула моя співмешканка. «Ні!» – несподівано для
самого себе сказав я. Оце тверде
«ні» приголомшило всю компанію.
А я, не звертаючи ні на кого уваги,
пройшов у дальню кімнату, ліг і вперше за довгий час заснув без наркотика. Вранці мені не хотілося курити, чим був немало здивований. На
роботі, як завжди, пропонували цигарку, випивку – я і там сказав тверде «ні». «Ти що, хлопче, зовсім поїхав?» – дивувалися друзі по чарці.
Весь той тиждень я не курив, не пив,
на «подвиги» навіть не тягнуло. Однак потім допустився фатальної по-

брання. Мені стало байдужісінько,
що про мене хто думає, головне –
догоджати Богові. Бачив перед собою велику мету: привести своє життя у відповідність з Євангелієм. Тому,
що б не робив, намагався всі свої дії
звіряти з Божими заповідями.
Після звільнення, помолившись,
пішов до начальника військкомату:
«Товаришу підполковнику, допоможіть!» Розповів про себе все, як є,
сказавши, що хочу жити по-іншому,
але мені треба відновити свої документи, щоб мати змогу влаштуватися на роботу. «Поїхали зі мною!» –
посадив мене у своє авто військком.
Приїхали до облвійськкомату, де підполковник попросив за мене. Там, у
свою чергу, поклопоталися перед
органами внутрішніх справ. Що цікаво: оперативники, які мене колись арештовували, тепер віталися
зі мною за руку. Наскільки все може
мінятися, коли ти віддаєш себе Богу!
Одне слово, мені відновили всі
документи. Я влаштувався на роботу на трансформаторний завод.
Здав екзамен на права. У лікарні
аналізи показали, що в мене нема
гепатиту С, від якого раніше потерпав, що моя печінка абсолютно здорова. А ще з Божої ласки я отримав
найбільш чудовий подарунок – дружину. Після того, як пройшов реабілітацію у християнському центрі, за
покликом мого Пастиря, Якому довірився ще у в’язниці, я поїхав до Се-

ті сплив образ дідуся перед іконами.
Потім – ще і ще раз… Далі в затуманеній голові, що розколювалася від
болю, з’явилася картинка: побачив
себе малим зі складеними долонями для молитви. «Святий Боже! –
вихопилося якось у мене. – Ти є, я
знаю… Поможи мені викарабкатись
з цієї трясовини! Я не хочу помирати наркоманом, грішником! Помилуй мене!»
Дуже скоро після цього від знайомих почув про хлопців мого віку,
які нібито приходять у церкву, і їхнє
життя кардинально змінюється. Вирішив і собі піти. «Бодай подивлюся,
що там і як…» – підбадьорював сам
себе, не дуже очікуючи чогось серйозного.
На зібрання прийшов у жахливому стані. Не спав місяцями, тупі болі здавлювали голову, немов залізні
обручі дубову бочку. Присів на зад
ній лавці і байдуже сидів. Проповідник щось там говорив, але я нічого
не сприймав, не розумів, ніщо мене не торкалося. Наприкінці він запитав, чи хоче хто покаятися. Лише це і дійшло до мого мозку, який

милки: в неділю не пішов на церковне зібрання…
І незабаром знову пішло-поїха
ло… Писання ж недарма попереджує: відчиниш двері нечистому
вдруге – приведе з собою семеро
ще сильніших. Так воно й сталося.
Втратив роботу, піймався з наркотиками, приліпили ще пограбування.
Знову арешт, суд та позбавлення волі. Ось тут мене й осінило: це ж Бог
рятує мене! Він дає мені шанс вижити. Я точно пропав би – наркотики вбили б мене остаточно. Від цієї
думки якось полегшало, навіть прийшло заспокоєння.
У тюрмі я зустрівся з віруючими,
які проводили там для ув’язнених богослужіння. Зрадів їм, ніби рідним. Як
тільки вони запропонували помолитися за мене, я погодився. І прийняв
тоді для себе тверде рішення: буду
завжди слідувати за Богом. «Господи, стань моїм пастирем! – промовив
до Нього вголос. – Я втомився кривуляти, спотикатися і падати. Допоможи мені триматися Твоїх прямих
доріг». Після того аж до закінчення терміну не пропускав жодного зі-

вастополя служити таким самим нещасним, яким колись був сам. Там
ходив у зібрання, де й зустрівся зі
своєю майбутньою дружиною. Дякувати Богу, тепер у нас виростають
чотири донечки: старшій – 12 років,
а найменшій – 8. Усі вони відвідують недільну школу при церкві. Тривалий час ми сім’єю молилися, щоб
Господь допоміг розширити житло. І
ось цього року придбали вже 4-кімнатну квартиру. Як тут не згадаєш Псалом 144: «Господь близький
усім, хто взиває до Нього!.. Волю
тих, хто боїться Його, Він сповняє,
і благання їх чує та їм помагає, –
Господь береже тих усіх, хто любить Його».
Оцю Божу істину й намагаюся доносити до ув’язнених (духовно й фізично), адже, крім того, що пропові
дую Слово Боже у церкві, продовжую
їздити по колоніях і розповідати там
про Бога, про те, що Він зробив у моєму житті, свідчу, що, на противагу
своїм нікчемним 25-ти, у 45 років я
повний натхнення, сили, надії і любові. Слава Господу!
Олександр ЗИКОВ, м.Запоріжжя
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П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ
П’ятисотгривнева купюра є найбільшою банкнотою в українській
грошовій системі. Вперше вона
з’явилась у далекому 2006 році. Я ніколи не звертала особливої уваги на
цей найвищий номінал, власне, сумнівно, щоб у 2006 році я навіть його
споглядала... Але якось мені довелось отримати цей папірець за гарно виконану роботу, і раптом у мене
прокинулась цікавість до банкноти,
яку заробила важкою (ну, не дуже)
працею. На одній стороні зображений портрет Григорія Сковороди та
його цитата: «Не равное всемъ равен-

ство. Льются изъ разныхъ трубокъ,
разные токи: въ разные», а на іншій –

ілюмінатський трикутник з оком посередині та колом зовні.
Я подумала, як це некоректно чи
то недоречно ставити таку цитату на
найвищий грошовий номінал країни,
та ще й символ масонства – організації, до якої потрапляють вибрані,
непересічні персони. Звичайно, наш
світ є нерівним та несправедливим,
але пропагувати ці означення на фіВирушила я нещодавно до
нашого лісу, де не була більше місяця, точніше, з кінця
червня, і здивувалася, що в
ньому життя не змінилося
(якщо не брати до уваги, що
через нестерпну жару зарання почало сохнути та опадати
листя). В усьому іншому, здавалося, життя йшло своєю
чередою, і від усвідомлення
цього мені стало так радісно
на душі, що я одразу забула про свої повсякденні клопоти і з головою поринула
у спостереження за життям
лісу. Зауважила, що однаково суворо і насторожено, як
і завжди, стояли два могутні
дуби при вході, наче вимагали перепустки у тих, хто насмілився переступити поріг
лісового царства. Нікуди не
зникла і зовсім не заросла
знайома стежина, яка веде
до ближнього джерела, хоч
я давно нею не йшла (виявляється, хтось продовжує по
ній ходити). По-старому зліва від дороги чорніє своєю
страхітливою пащею вигоріле дупло величезної сосни,
в яку колись ударила блискавка, і воно так і стоїть уже
кілька років, нагадуючи про
небесну силу і застерігаючи
легковажних мандрівників.
Так само жебонить під купою
каміння, перш ніж показатися у жолобкові, зробленому
чиєюсь умілою рукою, давнє
джерельце, яке стало своїм,
бо вже добрий десяток років
у літню спеку напуває своєю
живлющою диво-водицею.
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нансовому мірилі – якось незугарно,
доволі цинічно. Від обурення та здивування я вирішила подивитися, хто
ж це такий Григорій Сковорода, що
писав такі зухвалі речі. Тобто в школі ми, ясна річ, вивчали цього українського письменника-байкаря, але
його філософські роботи чомусь оминали увагою. Тому я із задоволенням
дізналась, що Григорій Савич був чи
то не першим вітчизняним мудрецем,
дослідником людської душі. У своїх
творах народний мислитель закликає людей до самопізнання, що власне веде до виявлення Бога, Його Божественної природи, що є всередині
кожного з нас, та сродності, тобто заняття, до виконання якого й були ми
народжені. Пізнання Бога та Істини
призводить до бажання самовдосконалюватись заради повернення душі
до її первісного вигляду – праведності
та святості. А дослідження сродності
допомагає обрати те ремесло, присвята якому є корисна, легка та приємна для душі. Усяку людину Бог наділив здібностями, талантами, дара-
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ми. Таким чином те, що одній людині
нудно або важко робити, іншій може
даватись легко та дарувати радість.
Григорій Сковорода порівнює це із
здібностями тварин, мовляв, черепаха, якщо раптом би захотіла літати, обрала б собі важку долю, бо не
була до цього діла народжена. Проте й орлу, який не схоче розправляти крила, стане складно парити над
землею. «Царство Боже і Його правда – всередині творива. І Він нікого
не ображає, вливаючи закон сродностей. І якщо хтось один прямує з Богом
до одного, другий до другого, сотий
до сотого звання чи ремесла, нехай
воно навіть просте, але не безчесне,
а для нього втішне й корисне, тоді він
щасливий», – пише філософ. Власне
душа людини і є тим компасом сродності, позаяк вона повсякчас буде тягнутись до того заняття, до якого була
покликана Богом.

Повертаючись до 500-гривневої
купюри, зауважу, що повна цитата
письменника звучить так: «Бог схожий на багатий фонтан, що наповнює
різні посудини за їхньою вмістимістю. А над фонтаном ось такий напис: «Нерівна всім рівність». Ллються
з різних трубок різні струмені в різні
посудини, що стоять довкола фонтана. Менша посудина має менше,

але вона однакова з більшою тим,
що так само повна». Навіть люди не
роблять весь посуд однаковим. У маленьких тарілочок своє призначення,
у великих – своє. Важко ж оперувати
тільки великими каструлями на кухонній арені. Людина однаково цінить всі плоди своїх рук, бо у всього
створеного є своє призначення. Тим
більше Господь не робить нічого надарма. «Ревно слідувати Богові – це
найсолодше джерело миру, щастя й
мудрості. Нехай же всяк знає свою
природу й упевниться, що приємне
для Господа», – не можу втриматись
від ще однієї цитати мислителя.
Сам письменник вів досить аскетичний спосіб життя. Багато мандрував, любив вчитися, працювати, від
високих чинів та звань відмовлявся.
Вдягався просто, харчувався легко,
не їв ні м’яса, ні риби, прокидався
ще до зорі та прогулювався за місто. Плекав гарний настрій та бадьорий дух. Про Біблію казав, що вона
«вчить, як ушляхетнити людське
серце». Головна ідея його творів –
це спонукати читачів до пізнання самих себе.
Після того, як я ознайомилась з
творчістю та життям Григорія Сковороди, 500-гривнева банкнота з його
портретом та цитатою здались мені
поганою іронією. Людина, яка возвеличувала дух та серце, плекала красу внутрішню, в міру можливостей
обмежувала матеріальні потреби,
закликала до праведного та мудрого
життя, раптом через 200 з гаком років
уособлює найбільш вартісну купюру
державної монетарної системи. Ніби
хтось вирішив посміятись над його відомими словами, які він перед смертю заповів написати на своїй могилі:
«Світ ловив мене, та не спіймав».

ЛІСОВА СТАТИКА
Мене так приємно вразила, відволікла від буденності
і заспокоїла ця природна статика, що я геть-чисто забула
популярну в останні десятиліття фразу про те, що час тепер летить неймовірно швидко. Стало так затишно і надійно. Той неглибокий ярок,
у якому протікав струмочок,
прудко котячи свою холодну
та чисту водичку до чималої
ріки за метрів 200-300, щоб
там віддати її на поживу воді
великій, став мені у той момент таким дорогим прихистком, якоюсь схованкою від
усього марного, невеселого,
мінливого, ненадійного, що
мені не хотілося його покиРозповсюджується
БЕЗКОШТОВНО
Тел. +38(067)1005536

дати. Сиділа на сухій колоді біля того потічка і думала
про життя-буття. Воно таке
незрозуміле. А може, то ми?
Іноді нам хочеться, аби воно
продовжувало залишатися
таким, як є. А деколи – щоб
воно, таке, якнайшвидше минуло і настало інше. Буває,
що йдемо думками ще далі –
уявляємо вічність.
Цікаво: як же воно буде
там, за межею? Думаю, там
не треба буде кудись спішити. Не треба буде встигати
виконати все заплановане і
непокоїтися, якщо не вдалося. Там не будемо картати
себе, що знову не дотрималися слова і не здійснили обіГоловний редактор: Алла ГАНДЗЮК
Над номером працювали:
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місто на горі

цяне. Ніхто нам не буде докоряти. Не потрібно буде робити вигляд, що на душі весело,
коли насправді тяжко. Ми не
будемо почувати себе нікому
не потрібними, зайвими, там
достатньо отримуватимемо уваги. Там буде постійна
Божа присутність, спілкування. Ми там будемо прийняті. Ми будемо там люблені.

Юлія ГАНДЗЮК, м.Київ

Нами будуть дорожити. Нас
будуть цінувати. Не буде там
смутку, печалі, переживань.
Там буде вічна радість і блаженство... Добре, якщо нам
уготоване саме таке місце –
в раю, і нас забере до себе
милостивий Бог, де буде так
добре, що «око не бачило і
вухо не чуло». Але після відходу з землі можна опинитись і в пеклі – місці вічних
мук та страждань. Третього
нема. А там, написано, «плач
і скрегіт зубів». Туди не хочеться. Нам нелегко пережити якусь тимчасову прикрість – хвилюємось, страждаємо. А там – навіки. Ні-ні.
Нам – до Бога.
І я почула, як стиха зашуміли верхівки високих дубів, що
росли по обидва боки ярка з
дзюркотливим струмочком.
Підняла голову – а вони похитуються поволі, ніби шлють
звідти, згори, привіт. Так мені
радісно і надійно стало від
думки, що Хтось підслухав
мої помисли і обізвався лагідним та приязним вітерцем.
Подякувавши за той теплий
привіт та за водичку, я, втішена, поспішила додому.
Галина МЕЛЬНИК,
м.Новодністровськ
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