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

ХРИ С ТИ ЯНС ЬК А М I СI ОН Е РСЬ КА ГА З Е Т А

С п а с і н н я в І сус і
В’ячеслав БОЙНЕЦЬКИЙ,
м.Сейлем, США

Сьогодні, в час високих технологій, надзвукових швидкостей і
перенасиченості електронними гаджетами, люди здебільшого мають
потребу зостатися на самоті. Але,
звісно, є багато й таких, що навпаки – хочуть позбутися самотності і
прагнуть щирого спілкування. Так
що між поняттями самотність і усамітнення є різниця. Усамітнення –
це необхідність людини побути наодинці з собою – своїми думками і
мріями, сподіваннями і прагненнями. Через надмір справ, зустрічей,
розмов ми іноді потребуємо перерви – отого інтермецо Михайла Коцюбинського, пам’ятаєте? Ми хочемо відгородитися від життєвих
клопотів і турбот та відчути спокій і
умиротворення. Отож усамітнення
ми вибираємо самі.
Та є стан ізоляції, в якому ми опиняємося не з власної волі – до нього
призводять певні обставини. Це відсутність теплих стосунків з близькими, коли нікому розповісти про свій
біль чи поділитися радощами, коли
здається, що ти нікому не потрібен,
що ніхто не цікавиться твоєю долею,
не любить тебе. Самотність переживати важко. Сприймаєш себе піщинкою, покинутою і загубленою у безмежному всесвіті. Так почуваються,

наприклад, підлітки, яким важко знайти друзів чи однодумців, або люди
похилого віку, у яких діти повиростали і, створивши власні сім’ї, покинули батьківський дім. В уявленні
більшості людей самотність дошку-

ляє, коли немає близького оточення. Проте душа в подібному стані
може перебувати й тоді, коли навколо приятелі або люблячі рідні. Вийти заміж чи одружитися, народити
дітей, отримати хорошу роботу – це
ще не значить позбутися самотності. Часто порожнечу душі не можуть
заповнити ні клопоти дня, ні сім’я, ні

Слово пастора

У житті людей важливу роль відіграє медицина. Ми одразу тягнемось до аптечки, як тільки
з’являються перші ознаки нежитю чи іншої недуги.
В нашій свідомості міцно вкоренилась думка (не
без допомоги реклами), що медикаменти – єдиний засіб позбавлення болю й повернення нормального фізичного стану. Часто можна почути, як
люди похилого віку скаржаться, що свою пенсію,
мовляв, повністю відносять до аптеки. І все ж нам
не хочеться думати, що фармакологічна індустрія
все більше працює на викачування грошей та набуття статків. Ми й далі повністю довіряємо медицині і купуємо мішки таблеток, мікстур та мазей.
І лише тоді, коли захворювання серйозне і лікування ін’єкціями та пігулками не допомагає, ми
починаємо шукати інші шляхи подолання недуги.
Хтось надіється одужати, голодуючи і очищуючи
організм від шлаків, інші – займаючись медита
цією і самонавіюванням, а є багато й таких, що
звертаються до різних ворожбитів та екстрасенсів.
Я ж маю тверде переконання в тому, що Бог, створивши людину, заклав механізми функціонування усіх її органів та систем так, аби вона прожила
повноцінне життя і в добрій старості перейшла у
вічність. Та порушення духовних принципів (гріх) і
фізичних законів (недбале ставлення до природи
і самих себе) призвело до появи безлічі хвороб.
Проте Творець передбачив і це. Він наділив
людей здатністю вірити. А завдяки вірі ми можемо мати безпосередній зв’язок зі своїм Джерелом і
надприродним чином отримувати все необхідне, в
тому числі й здоров’я. Своїм розумом ми не можемо навіть збагнути, наскільки ефективними є Божі
способи зцілення людини. В Біблії читаємо, як Ісус
незвично для нас оздоровлював тих, хто звертався

бесіди з друзями, ні інші захоплення. Та вихід все одно є.
І найперше – не дорікати, що нас
забули і не приділяють уваги, а самим робити крок назустріч людям:
вислухати когось, вникнути в проблеми, розрадити, підбадьорити,
стати для іншої людини спорідненою
душею. Тобто чинити за порадою
мудрого Соломона: «Хто хоче мати
друзів, той і сам повинен бути доброзичливим». Забудьмо про себе
хоча б ненадовго і зробімо щось для
інших. Пам’ятаймо: до сухого джерела по воду не йдуть. Подивімось на
розквітлу троянду. Її краса і запашність приваблює, нею любуються і
вдихають аромат, бджоли і метелики збирають нектар. Відкриймося до
людей, станьмо їм потрібними, спроможними віддавати, і ми не залишимося наодинці.
Якщо ж власний ресурс щедрості, уваги до людей, здатності робити їм добро вичерпується, то маємо
знати: є Той, Чиє джерело ніколи не
пересихає. Якщо ніхто тебе не розуміє, є Той, Хто знає всі твої думки
і розділяє твої болі. Якщо від тебе
відвернулися друзі, є Той, Хто завжди чекає тебе, готовий допомогти, і ніколи не зрадить. Якщо в тебе немає батьків, є Той, Хто хоче
стати Твоїм Небесним Отцем. Якщо ти шукаєш справжню, незрад-

ливу любов, є Той, Хто любить так,
що віддав Своє життя за тебе. Його
ім’я – Ісус Христос. Він довів свою
любов, добровільно пішовши за нас
на хресні муки. А більшої любові від
тієї, як хто душу свою кладе за друзів своїх, немає. Христос не тільки
помер, але й, перемігши смерть,
воскрес. Тож кожен, хто прийде до
Нього з вірою і покаянням, одержить прощення гріхів і вічне життя,
знайде любов і втіху, сам стане тим,
через кого тече Його милість, щед
рість і доброта. І вже ніколи більше
не буде самотнім, адже джерело
Божої благодаті невичерпне і вічне.
Хто припаде до нього, назавжди
вгамує спрагу любові.

Господи Ісусе!
Визнаю, що я грішник і сам себе спасти не можу. Вірю,
що Ти помер за
мене на Голгофі і прий
няв покарання за мої гріхи.
Прошу: прости
всі мої провини, увійди
в моє серце і будь моїм Господом
та Спасителем. Довіряю Тобі
своє життя, хочу жити для
Тебе і служити Тобі. Амінь.

ЗДОРОВ’Я – БЕЗ КОПІЙКИ

до Нього по допомогу. Він закликав вірити. Саме
так, завдяки вірі, миттєво стала здоровою жінка, що
дванадцять років була хворою на кровотечу. Вона
доторкнулась до одежі Ісуса і зразу ж одужала. А
Господь їй сказав: «Твоя віра, о дочко, спасла тебе; іди з миром і здоровою будь від твоєї недуги!»

Не менш важливими у процесі одужання є наші
помисли і слова. Навіть фахівці офіційної медицини визнають той факт, що людина, яка думає позитивно та веде мову про зцілення, а не про хворобу,
видужує значно швидше. Про силу слова та думки
чимало йдеться у Святому Писанні: «Які думки людини, така і вона», «Язик премудрих – то ліки»,
«Життя і смерть – у владі язика». Біблія закликає
нас змінити мислення, бути уважними до того, що
ми промовляємо і яким думкам дозволяємо оселятися в наших головах. Дехто з людей, бажаючи

привернути увагу близьких та рідних, може годинами розповідати про свої болячки, іноді навіть вдається до перебільшення в надії отримати співчуття
та жалість до себе. Та це аж ніяк не сприяє покращенню здоров’я – навпаки, уповільнює одужання, а
то й зовсім забирає його. Звісно, треба повідомити
рідним про хворобу, якщо потрібна їхня допомога,
або пояснити свою відсутність на роботі чи деінде.
Але важливо не акцентувати увагу на негативному.
Ми помічаємо, що люди зазвичай живуть так, як
мислять та висловлюються. Є родини, в яких прос
то смакують розповідями про свої біди, проблеми,
невдачі. Особливо це недобре, якщо йдеться про
дітей. Останні й справді тоді хворобливі, затуркані,
нещасні. Мало хто з таких недалекоглядних батьків здогадується, що вони своїми словами самі
спричинили негаразди. Це стосується в тому числі
й здоров’я. Наймудріша книга світу – Біблія – навчає нас благословляти, тобто говорити і дітям, і
рідним, і всім людям лише добрі слова, бажати їм
того, чого прагнемо самі. А нам усім, звичайно, хочеться бути здоровими, успішними, щасливими.
Кожну людину Бог закликає покаятись. У перекладі з грецької мови «покаяння» означає «зміна
мислення». Тобто наш Творець хоче, щоб ми почали думати по-новому – з вірою у Його Слово та
надією на Його забезпечення. Блага звістка про
спасіння для хворої людини є доброю новиною
про те, що вона може, не витративши ні копійки,
повернути своє здоров’я. Адже Господь забрав
на хрест усі наші немочі і поніс наші хвороби.
Нам потрібно лише повірити в Боже відкуплення
і прийняти надприродне зцілення.
Микола ЮЩАК, м.Бучач

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – увiйти в кожне серце
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ЩО НАС ЧЕКАЄ?

Наче день, промайнув ще
один рік. Аж надто швидко
летить час. Він ніби стискається. Мене це радує, надихає, зміцнює в надії дочекатися Другого пришестя Ісуса
Христа. Стосовно цієї визначальної події, що гряде, існує
чимало різних думок. Щоб не
заблукати в хащах людських
філософій, всяку отриману
інформацію потрібно звіряти
зі Словом Божим – Біблією.
Адже до зустрічі з Господом
необхідно і вкрай важливо готуватися усім людям. Це – як
дихати, їсти, спати або піклуватися про своїх дітей.
Ми є очевидцями багатьох подій, передвіщених
Святим Писанням, які свідчать про те, що останні часи
наближаються. Одна з них –
здійснення пророцтва про
відродження Ізраїлю, адже
єврейська нація була в розсіянні майже дві тисячі років.
І от, починаючи з 1948 року, коли було проголошено
утворення Ізраїльської держави, євреї повертаються в
Землю обітовану і вельми
успішно будують свою історичну батьківщину. Не менш
переконливим аргументом
наближення кінця світу є напружені відносини між державами, що реально можуть
призвести до розв'язання
Третьої світової війни, пророцтва про яку також можна
простежити в Біблії.
Іншим безумовним знаменням близькості Другого

приходу Спасителя є зростаючий процес глобалізації
світу. Про це свідчить наявність багатьох міжнародних організацій (великих і
малих). На наших очах від-

КІНЕЦЬ
ВСЬОМУ
БЛ И З Ь КО

бувається посилена підготовка до формування єдиного світового уряду. Відомо,
що на чолі об’єднаних країн
(регіонів) буде поставлена
«звірина», або антихрист.
Він стане світовим лідером
і матиме велику силу від
сатани. Як політиком і суперменом, ним захоплюватиметься значна частина
людства. Семирічний період
його правління Біблія називає часом великої скорботи,
тоді «сонце затьмиться, і
місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба,
і сили небесні порушаться». Ще один вагомий доказ наближення Апокаліпсису – об'єднання основних
релігійних течій. Метою такого руху є створення єдиної
світової релігії на чолі з лжепророком – вождем, який буде, зваблюючи всі народи,

місто на горі

Біблійні основи

творити великі ознаки, навіть зводити з неба вогонь,
та зробить обов'язковим загальне поклоніння «звірині»
чи його образу, і хто не поклониться, буде знищений.
Підготовлена і вже використовується електронна база
даних на кожного мешканця
землі. Тотальний контроль
над населенням відбуватиметься через впровадження
чипів – носіїв індивідуальної
інформації про особистість.
Спочатку їх вмонтовуватимуть в паспорти, а згодом –
в тіло людини. Таким чином
збудеться пророцтво з книги

сервери. Будучи поміченими
сатаною через чипування,
люди перетворяться на зазомбованих «орків»-воїнів і
вже не зможуть покаятися –
спасіння для них не буде.
Що ж чекає землю та
її мешканців безпосередньо в час Другого пришестя
Христа? «Того часу на небі
з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі
земні племена, і побачать
вони Сина Людського, що
йтиме на хмарах небесних із
великою потугою й славою.
І пошле Анголів Своїх Він із
голосним сурмовим гуком, і
зберуть Його вибраних…»

сім чаш Господнього гніву. То
будуть тяжкі часи, коли живі шукатимуть смерті, щоб
позбутися страждань, але
смерть тікатиме від них.
У Євангелії від Матвія написано: «І проповідана буде
ця Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво
народам усім. І тоді прийде
кінець!» (24:14). У наші дні
Блага Звістка поширюється
по всіх куточках земної кулі.
Християнські місії, використовуючи сучасні електронні
методи перекладу Біблії, супутникове мовлення, Інтернет, досягають усіх націй, народностей і племен. Отже,

«Об’явлення»: ніхто не зможе ні купувати, ні продавати,
крім тих, хто має «знамено
звіра» на своїй правиці або
на чолі. Можна уявити чиповане суспільство, що являтиме собою армію «універсальних солдатів», якими слуги
антихриста зможуть легко
управляти через комп'ютерні

Вірних послідовників Ісуса
Христа, що не спокусились
і не вклонились «звірині», а
витерпіли до кінця, буде піднято від землі до неба на зустріч з Господом, для вічності
у раю. На землі залишаться
люди, які прийняли знамено
«звірини» і поклонились його образу. З неба виллється

Бог нікого не залишає у незнанні, але відкриває шлях
порятунку через Свого Сина Ісуса Христа. Усім людям
дається можливість почути
Слово спасіння і врятуватися від прийдешніх бід. Вибір – за кожним.

Тетяна БАКИЦЬКА,
м.Новодністровськ

ДЕ З БІДОЮ – НА ВІДСТАНІ РУКИ
Практичне християнство

Україна продовжує жити в умовах
всенародного лиха, яке неждано-негадано звалилось на наші голови, –
АТО. Щоправда, вже давно зрозуміло, що на сході країни йде справжня
війна з усіма її трагічними наслідками – смерть, голод, втрата домівок,
сирітство. Наш народ, як і ведеться
у складні часи, мобілізувавши свій
патріотизм, моральний дух та фізичні сили, згуртувався воєдино і всіляко намагається протистояти ворогу, що зазіхнув на незалежність,
територіальну цілісність та свободу
України. До сил АТО, куди входять,
крім строкових військових, тисячі
добровольців, що зі зброєю в руках
самовіддано захищають країну, постійно долучаються звичайні громадяни. Вони збирають одяг, взуття,
медикаменти, продукти харчування
тощо і відвозять у зону воєнних дій.
Буваючи таким чином у військових
частинах та в населених пунктах,
поблизу яких ведуться бої, волонтери бачать потреби людей не тільки

в матеріальному забезпеченні, а й
у моральній підтримці тих, хто з бідою – на відстані руки. Аби якомога
більше послужити нужденним і на ділі підтримати їх, християни з різних
церков, що вже давно за покликом
серця служать військовими капеланами, продовжують регулярно бувати на передовій і надавати необхідну допомогу солдатам та мирним
жителям. Після чергової ротації, що
відбулася наприкінці року, деякі священнослужителі повернулися додому і діляться враженнями від побаченого та пережитого.
«Кожна поїздка в зону АТО, – кажуть вони, – для нас є особливою.
Господь відкриває серця людей до
щедрих пожертвувань для захисників. Завдяки тому, що на зібрані
кошти ми змогли придбати позашляховик, цього разу нам удалося
відвідати більше місць, де наш приїзд був бажаний і необхідний. Було
приємно побачити нашого побратима Олександра Алієва та пе-

редати його бойовим товаришам
комплекти теплого одягу. Хлопці
були зворушені, тішились різдвяними подарунками й щиро дякували. Ми підбадьорювали солдат актуальними біблійними розповідями,
молитвами, виражали захоплення
подвигами, що здійснюють наші
мужні воїни у надзвичайно складних
умовах, та висловлювали їм за це
глибоку вдячність і прихильність.»
«Я бачу, як від поїздки до поїздки
змінюється ставлення хлопців до
нас, – розповідає Володимир Бевз. –
Ми здружуємось, стаємо більш
близькими, рідними. Надаючи воякам
посильну допомогу, стараємось хоч
якоюсь мірою розділити з ними тяготи цієї прикрої, блюзнірської війни.
Переживаємо за них, підбадьорюємо,
коли діляться з нами наболілим, хоча від почутого самим буває важко.
Думаю, чоловіки мене зрозуміють:
повертаєшся додому, а тебе тягне назад. І це не амбіції, не бажання
самореалізації, це йде з серця – усвідомлення, що моє місце зараз там.»

Артем Бабійчук згадує село Гранітне Волноваського району Донецької області. «Воно запам’яталося
найбільше, – каже він. – До болю вразили зруйновані, покинуті будівлі. На
той момент у селі також було дуже
неспокійно: з боку сепаратистів постійно відбувалися провокації. Проте й за таких важких умов життя
там не припинилось. Не всі мешканці залишили село. За час перебування в Гранітному ми самі побачили,
як змінилось ставлення місцевого
населення до українських воїнів та
влади. Якщо на початку бойових дій
нас підтримувало лише відсотків
тридцять жителів краю, то зараз число симпатиків України суттєво зросло. Люди прозрівають. Їм
хочеться миру. І вони бачать, хто
їм його несе. Усіх – і на передовій, і
мирних мешканців – тепер хвилює
запитання: що буде завтра? Ми завжди відповідаємо, що лише Бог дає
будучність і надію. Задля цього Ісус
приходив на землю.
Галина ЯРІВСЬКА, м.Новодністровськ

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Милосердний Боже! Я приєдную свій голос у молитві за Україну.
Ти визначив нас як націю і наділив землею згідно Своєї досконалої
волі. Допоможи нам сьогодні, у складний час, зберегти цей дорогоцінний дарунок. Зміцни наш народ могутністю Своєї сили, щоб
ми могли дати відсіч нападникам і відстояти цілісність держави.
Крик моєї стривоженої душі – до Тебе, Небесний Отче! Ти єдиний даєш людям життя в безпеці, тож збережи захисників нашої
землі. Будь надприродним покровом, щитом, охороною для кожного військового, добровольця, волонтера, для всіх тих, хто ціною
власного життя протистоїть ворогу. Господи, Ти поза межами
людської логіки, мудрості і розуміння. Ти Бог, Якому можливо все!
Благаю: спаси нас, будь прапором нашої перемоги. Нехай в Україні
запанує мир. Слава Отцю, Сину і Святому Духу! Амінь.

місто на горі

змiнене
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Жизнь Сергея Сапоненко, 48-летнего белорусского поэта, родившегося
с тяжелой формой ДЦП и с младенчества лишенного возможности двигаться, говорить, действовать руками, необычна во всем. Даже читая об этом
удивительном человеке, соприкасаешься с чем-то сверхъестественным,
величественным и прекрасным. Его
упорство и работоспособность, победы и достижения вдохновляют,
придают сил, вселяют веру в то, что
невозможное – возможно.
«Мне 5 лет. Я попросил маму
отвезти меня на первомайскую
демонстрацию. Мы пришли на
площадь Ленина в Гомеле. К нам
подходит милиционер и говорит,
показывая на меня, сидящего в коляске: "Убери это отсюда; не порть
людям праздник". Моя мама плачет,
несколько дней плачет, – вспоминает Сергей свое детство. – Мне 9
лет. Я учусь в Речицком интернате для детей с физическими недостатками, потому что в обычной
школе мне учиться нельзя, я же могу испортить праздник детям без
недостатков. Ночь. Я хочу в туалет. Зову нянечку, хотя знаю, что

это бесполезно, потому что она
спит на другом этаже. Скатываюсь с кровати на пол и, перекатываясь с боку на бок, качусь к двери,
потом метров сто по не очень чистому и холодному коридору, собирая на себя грязь и пыль. Закатываюсь в туалет, в котором стоит
вонь, несмотря на открытое окно… Качусь обратно в палату, коекак заползаю на кровать, дрожа от
холода и брезгливости. Засыпаю.
Когда просыпаюсь, уже светло. В
дверях палаты стоит мой папа.
Улыбается. Подходит ко мне и говорит: "Сынок, сегодня у тебя один
урок (на труд и физкультуру я не
ходил), отучишься - и мы поедем
на поезде домой. Я тебя помою, а
мама приготовит красный борщ и
твои любимые блинчики с творогом". Папа обнимает и целует меня. Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире!»
Когда Сергею исполнилось 20,
он уже сильно устал от одиночества, всеобщего отторжения и безразличия. Не ощущая гармонии между
своим внутренним миром и внешней
оболочкой, пребывал в глубокой
депрессии. Сергей признается, что
ощущал себя мельчайшим квантом
во вселенской пустоте. Много читал,
пытаясь найти ответ на мучивший
его вопрос: "Для чего вся эта суета?" «У меня был кризис. Инвалидность накладывала след на образ
мышления. Стал искать смысл
жизни. Зачем живу? Что будет потом? Много думал и пришел к такому выводу: чем раньше умру, тем
лучше. И жил без веры в ожидании
смерти. Смерти такой пустой, как
пропасть. Но, прочитав Евангелие,
почувствовал, что не все так просто. Есть что-то вечное. Вечные
ценности. Ведь душа не стареет.

життя

ХОЧЕШЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ –
БУДЬ ИМ…

Сергей Сапоненко – поэт, член Союза белорусских писателей и
Международного союза писателей, член редколлегии Международной ассоциации авторов и публицистов (APIA) со штаб-квартирой в
Лондоне. Он ищет новых авторов, отбирает работы для газеты, которую издает ассоциация. Сборники стихотворений Сергея Сапоненко (их семь) изданы во Франции, Нидерландах, Германии, Великобритании, Беларуси, Украине. На его тексты написаны песни. Его сайт
(www. saponenko. com) посещают тысячи людей.

У пожилого человека она такая же,
как и в юности. Это одно из проявлений вечности в нас».
Жизнь Сергея Сапоненко коренным образом изменил несчастный случай, произошедший более
двадцати лет назад. Парню было
тогда двадцать шесть. «Моя семья
жила за городом, в дачном поселке. В один из январских дней, когда
мороз был около 5 градусов, я выехал на коляске подышать свежим
воздухом. Когда отъехал далеко от
дома, коляска опрокинулась, – рассказывает он. – Начало смеркаться. Родители искали меня. Отец
несколько раз объехал поселок на
автомобиле, но не нашел меня, потому что коляска упала в кустарник. Лежа в неудобном положении, я
испытывал боль. В существование
Бога я верил и раньше, но вера моя
была слабой. Я тогда думал: Бог
сам по себе, а я сам по себе. В тот
день, лежа в снегу под коляской, я
стал молиться, и Бог услышал меня: несмотря на кромешную тьму
и пустынность улиц, ко мне подошел человек, поднял меня и отвез
домой. Так я познал Бога, Который
бесконечно любит меня. Я понял,
что Он ко мне, как и к каждому человеку, не безразличен. Моя жизнь
наполнилась смыслом. Я начал писать стихи. Каялся в том, что жил
без Бога в сердце. Ведь самый тяжкий грех – неверие. Нет никакой
пользы от благочестивой жизни,
если не веришь Богу. Когда живёшь
без Господа, не можешь любить.

Через четыре года после того памятного события один христианин из Голландии подарил мне
компьютер. С тех пор я буквально
сутками сидел за ним. Первый месяц пытался носом попадать в клавиши и таким образом набирать
текст. Это было очень сложно,
но к трудностям я привык. Не мог
за этим спокойно наблюдать мой
отец. Он придумал и сделал приспособление, которое мне очень
помогает. Это такой своеобразный обруч с указкой, который надевается на голову. К клавиатуре папа приспособил зажимы, благодаря
которым у меня стало получаться
нажимать комбинации клавиш. Так
постепенно я научился набирать
текст и переносить свои мысли на
виртуальный лист бумаги».
Ни поэтов, ни прозаиков в роду
Сапоненко не было. Сергей – самородок, считающий своим единственным учителем Создателя, которого
не упрекает за несовершенство собственной «сборки», а благодарит за
посланный ему свыше дар. Он уверен, что жизненные трудности нам
даются для того, чтобы, преодолевая
их, мы поднимались на более высокую духовную ступень. Бог для Сергея – все во всем. «Господь рядом.
Он есть даже где-то в уголке души самого страшного разбойника,
– считает поэт. –У меня в детстве были разные кумиры – литераторы, футболисты, хоккеисты. А
потом я понял, что они не достойны подражания. Человек не должен

Не жалейте меня: я люблю – я живу

и вселенную полною грудью вдыхаю,
и созвездья мгновений, как ландыши, рву,
воздух пью из криниц шаловливого мая.
Не жалейте меня: счастье в жизни нашел,
Мне огромная радость нежданно досталась.
А страдания? Так, незаметный укол.
Для себя сберегите слезливую жалость.
Не жалейте меня: у меня есть Христос –
Утешенье мое в каждый миг и отрада.
Он любовь в мое сердце навечно принес –
Ничего мне другого на свете не надо.

Сергей САПОНЕНКО
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быть кумиром для другого человека. Есть только один Человек, на
Которого я равняюсь, хоть и никогда не достигну Его уровня, – Иисус
Христос. И жизнь нам дана для подготовки к вечности. Вечность уготована всем, только смотря кому
какая. Я не буду утверждать, что
разбойник, убийца попадут в ад, а
хороший человек – в рай. Бог видит
каждого. А людям свойственно со
временем меняться».
10 сентября 2008 года в дневнике Сергея появилась запись: "Я
самый счастливый человек! У меня прекрасные новости. Я женился
на лучшей в мире женщине. Таких
женщин, как она, больше нет. Мы
живем в Америке среди пальм, но
лучше всех пальм во вселенной –
моя жена. И даже розы не сравнятся с нею!»
В 2011 году у них родилась дочь
Даниэла, в которой Сергей души не
чает, посвящает ей стихи и колыбельные песни. «Отцом я стал в 45
лет. У меня есть любимая фраза:
"Мечтать – не вредно, вредно – не
мечтать". О семье я мечтал. О детях не мечтал, может быть, потому, что не знал, как трогательно,
когда маленький человечек зовет
тебя папой, обнимает и целует.
Бог дал мне больше, чем я мог вообразить в самых смелых мечтах.
Моё сердце наполнено благодарностью Ему за всё, что я имею в
жизни! Моя жена – прекрасный,
жертвенный человек, она постоянно проявляет свою любовь, заботясь обо мне. Дочь наполнила мою
жизнь свежим содержанием, новым
смыслом. Я и представить раньше не мог, что улыбка ребёнка может приносить столько радости!
Я счастливый человек! Я счастлив,
потому что рядом Бог!

Апостол Павел писал: «Посему я благодушествую в немощах, в
обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я
немощен, тогда силен». Он думал
так, потому что знал, что в нашей немощи Господь хочет показать Свою силу. Слово «invalidus»
в переводе с латинского означает
«слабый, немощный». Так что я радуюсь, когда обо мне говорят: «Инвалид с детства». Кем бы я стал,
если бы не был болен? Жизнь, как
и история, не знает сослагательного наклонения. Ах, если б не было
зимы!.. То кем бы были в жизни мы?
Наибольшее блаженство – когда ты близок с Богом, потому что
вечно только это.
Читать полностью: http://nnd.name/

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

Різдво Лідія Петрівна зустріла
в сльозах. Її кровинка, єдиний син,
знову знехтував матір’ю. Він ще до
свят заглянув на кілька хвилин, заніс
на кухню купу пакетів з гостинцями –
і за двері. «Ніколи, ніколи мені, вибач, – відмахнувся від її запрошення
присісти хоч на хвильку. – Не хвилюйся, у мене все в порядку. А тебе – з наступаючими!» Здалось, що
то не замок клацнув, а гримнув постріл – у самісіньке серце матері.
– Чому ж знехтував? – втішала її
сусідка Ольга, завітавши до самот

душi

лішали діти, тим складнішими ставали стосунки в сім’ї. Кожна спроба
порозумітися із сином закінчувалася
сварками і гарячковими пошуками
валідолу.
З часом син-старшокласник вечорами почав десь надовго затримуватися, згодом – пропадати на всю
ніч. Його нерідко бачили в сумнівних
компаніях. Тому нікого не здивувало,
коли він незабаром опинився на лаві
підсудних – за пограбування. А потім
його ще судили за наркотики, за викрадення автомобіля. Одне слово, у
двадцять літ колишній улюбленець
сім’ї став рецидивістом. А згодом і
взагалі загубився десь у світах.
Минуло з десяток чи й більше років, як блудний син нарешті озвався.
У нього закінчувався черговий строк.
І в його стомленій душі ніби спалахнула якась маленька іскорка – захотілося жити по-іншому. Подумав, що
починати нове життя краще там, де
пустив його під укіс. Де впав, там і
підніматися треба. Та чи просто повертатися до тих, кому завдав стільки горя і болю? Хіба забуто зло і
кривду, які чинив? Чи не закам’яніло
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схвильовано обізвався попутник. – Ні хустини, ні рушника в
саду не видно. Але…
– Ну, що, що там?! Кажи!!!
– Та майже на всіх деревах чомусь висять білі простирадла...
Його, як пружиною, підкинуло з
лави. Прилип обличчям до холодної шибки і ще встиг побачити, як за
вікном, мов корабель під вітрилами,
пропливав, віддаляючись, чорний
осінній сад, на голих деревах якого
розвівалися білі простирадла. Встиг
помітити також широко відчинені ворота і дві постаті біля них. Швидше
здогадався, аніж впізнав у них батька та матір. Вони заклично махали
руками до кожного вагона, наче просили завернути на їхнє подвір’я весь
довгий потяг...
Дослухавши цю історію, Лідія Петрівна знову заплакала. Щоправда,
вже мовчки прикладала хустинку до
очей, з яких котилися сльози. Однак
це були вже не ті сльози, з якими зустрічала сусідку. Вони тепер не душили, а навпаки, мовби вимивали із
серця той камінь, що причавлював
останніми днями її зболену душу.

так у мову сусідки, як у саму себе.
При цьому Ольжині слова, здавалося, западали в саму душу і торкалися там струн, про які вона, проживши довге життя, ніби й не знала.
Проте, виявляється, вони там були,
але лиш тепер забриніли, заграли
у ній якоюсь неземною мелодією, а
в ній – і смуток, і радість… Хіба ця
мелодія, цей голос небес не пробивалися десь із глибин її серця ще в
дитинстві, кличучи до не знаної ще,
світлої і чистої радості? А згодом той
поклик десь зник, розчинився у грубому, буденному різноголоссі життя
та й, здавалось, навіки забувся. І тепер ось Лідія Петрівна знову вловила серцем його дивний беззвучний
голос, що народжувався у ній самій.
Їй хотілося якось відгукнутися, щоб
з’єднатися з ним і розчинитися у тій
світлій музиці прощення й любові,
яка виринала десь аж із самого нутра і кликала душу в радісний танок. «Господи, та що ж це я?.. Прос
ти мені, грішній! Прости за сина і за
все...» – почула несподівано шепіт,
не одразу й збагнувши, що він – із
її власних уст. Сльози радості і втіхи

– Отак, Петрівно, і нас Господь
прощає та чекає, як заблудлих дітей, до Своєї домівки, – після деякої
паузи, і собі витерши сльозу, мовила
Ольга. – То чи ж своїм ми не будемо
прощати?
Вона вже давно почала ходити
до церкви і читати вечорами Євангеліє. Запрошувала і сусідку на ті
читання, та тільки Лідії Петрівні все
щось заважало прийти.
– Ні, не жалітися нам треба, а каятися та молитися – і за себе, і за
дітей, – продовжувала тим часом
Ольга. – Ось ми святкуємо Різдво
Христове. А чого Господь з’явився
на землі як людина? Щоб утішити
таких, як ми, виявити Боже милосердя до нас, грішних. Але й нам треба
прощати всім, а дітям – тим більше.
Хто-бо прощає, тому й проститься…
Лідія Петрівна вслухалася не

горохом котилися по її просвітлілому обличчю.
Було за північ, як вони таки заспівали. Коли із сусідчиних вуст полилися хвилюючі слова про зорю
у Вифлеємі, про Сина, якого мати
сповивала у яслах, перед її внутрішнім зором знову виринули білосніжні простирадла на чорних деревах…
Раптом здалося, що то не дерева
в саду тягнуться до неба оголеним
віттям, а люди, почорнілі від образ, простягають руки до Бога, а Він
спускає з небес на всю землю величезне біле покривало… Як тільки
уявила собі це – серце несподівано
стрепенулося, душа затремтіла, губи беззвучно заворушилися, а потім
дедалі голосніше та впевненіше вона почала повторювати за Ольгою:
«Радуйся! Ой радуйся, земле!..»

БІЛІ ПРОСТИРАДЛА НА ТЕМНИХ ДЕРЕВАХ

ньої жінки напередодні Різдва. – Ось
же, стільки гостинців приніс!
Вона знала про сусідчину «біду»
і, щоб якось її розрадити, принесла
тій різдвяну вечерю. Та й не хотілося
самотіти перед телевізором.
– Я таких наїдків, здається, зроду
не бачила, – зітхнувши, продовжувала Ольга. – Чого вам ще треба?
Вона, звичайно, розуміла, чого не
вистачає літній самотній сусідці. У
самої серце боліло за сином. Її Михайло живе із сім’єю десь серед тайги, аж на Далекому Сході. Хто знає,
як йому там. У світі ж таке коїться…
А від нього вже кілька місяців – жодної звісточки. Чи легко переносити
материнському серцю таку невідомість?
– Та ж то далеч яка! Мій ось поряд живе, а матері знати не хоче, –
крізь сльози провадила далі своєї
Лідія Петрівна. – Уже кілька років,
як за квартал від мене отримав нову
квартиру, а я її ще не бачила. Не хоче, щоб приходила. Соромиться рідної мами...
Ольга знову й знову розраджувала сусідку, переконуючи, що носити
образу на сина – гріх. – Дивіться ж,
які продукти на столі. Ні, не можна
на дітей ображатися. Хай вони собі
по-своєму там святкують, а ми тут –
по-своєму. Ще й пісню різдвяну заспіваємо!
Вона бадьорим голосом старалася утішити пониклу сусідку. А та,
втупившись заплаканими очима у
накритий по-святковому стіл, здавалось, не могла втямити: про які
пісні їй говорять і хто тут співати
збирається? Тоді Ользі згадалася
інша історія, яку вона і розповіла
Лідії Петрівні...
У пристанційному селищі жила
сім’я. Молоде подружжя довгенько
не мало дітей, а коли, нарешті, Бог
дав сина, то батьки не могли натішитися дитиною. Ні в чому йому не
відмовляли, будь-яку забаганку виконували з радістю. Вони вважали,
що краще мати одну дитину і міцно
поставити її на ноги, ніж кілька і не
дати їм ради. Коли ж збагнули, що
ростять егоїста, народили ще доньку. Але вже було пізно: син надто
звик бути в центрі батьківської уваги і йому зовсім не хотілося ділитися
теплом та любов’ю, що раніше виливалися тільки на нього. І чим дорос-
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від шрамів материнське серце? А
батько? Було ж таке, що і в бійку ліз
до нього. Скоріш його самого забули, аніж завдану ним кривду. Тим
більше – там сестра. Уже й онуками,
мабуть, їх тішить...
Отож вирішив нагадати про себе
листом: так, мовляв, і так, завинив
перед вами багато, але хотів би вас
побачити. Та не впевнений, що ви
цього бажаєте. Тому в мене до вас
прохання. Такого-то дня я проїжджатиму на поїзді через нашу станцію.
Якщо ви простили мені і не проти
мого приїзду, то почепіть на дерево у нашому саду білу хустину або
якийсь рушник. Я побачу у вікно, чи
виходити мені чи їхати далі.
Важко й уявити, які переживання
вирували у душі цього чоловіка, коли
поїзд наближався до селища, де біля залізниці стояв будиночок, котрий
так часто снився йому в далеких і
чужих краях. Коли до рідних околиць
залишалися вже лічені кілометри,
він раптом зрозумів, що не може виглянути у вікно. Якийсь незрозумілий, не знаний ніколи раніше страх
притискував його до твердої лави
плацкартного вагона, і він боявся навіть підняти голову у бік вікна. Його понівечене життя було сповнене
безлічі всіляких ризиків і жахів, він
неодноразово зазирав у вічі самій
смерті, проте страшнішим від смерті для нього було зараз побачити
голий-голісінький батьківський сад,
якщо там не забіліє хустинкою його
остання надія...
– Послухай-но, братку, – звернувся до попутника, з яким усю дорогу
ділив цигарки і який уже трохи знав
його історію. – Мені не хочеться бачити цих місць, якщо не випаде тут
залишитися. Тому дуже прошу тебе:
уважно дивись у вікно. Зараз проїжджатимемо попри будинок на самій
околиці – там від ґанку відразу починається сад. Якщо побачиш на дереві у саду білу хустину чи рушник, то
скажеш мені, а ні – то краще мовчи!
– Гаразд, – присунувся ближче до
вікна хлопець. – Зрозумів…
Пауза затягувалася, а серце
блудного сина стукало, здається,
гучніше, ніж вагонні колеса.
– Ну, що там? – не стерпівши, видихнув, як застогнав, він з-під подушки. – Чого мовчиш?!
– Щось таке… не розумію, –
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