
VІІІ частина



ДУХОВНА ЧИТАНКА

Товариство “Православна просвіта”
щиро вдячне приватному підприємцю
О. Калічу та іншим благодійникам, які
брали участь у створенні та випуску
цієї книжки

Кіровоград (Єлисаветград)
2011

VІІI частина



2

З М І С Т
Лист до Бога ................................................................. 3
Дівчинка з Токіо ........................................................... 5
До кого приходить свято? ........................................... 8
Про силу добрих слів ................................................. 10
Мій улюблений святий ............................................... 12
Паперовий літачок ...................................................... 19
День Ангела ................................................................ 22
Одного разу в нашому дворі ..................................... 25
Кульбабка і сонце ....................................................... 26
Аз воздам .................................................................... 28
Добрі вчинки ............................................................... 31
Розповіді для дітей. Бог ............................................. 32
Ми всі необхідні один одному ................................... 36
Коли зірки не мружаться ........................................... 39
Небо і Сонце ............................................................... 42
Порада бабусі .............................................................. 44
Перша сповідь ............................................................ 45
Про гріх засудження .................................................. 48



3

У Велику суботу Тетянка з Сер-
гійком ходили до храму. Після служ-
би батюшка освятив паски. А
потім мама з татом ще трохи за-
трималися і сказали їм побути в
пісочниці біля самого храму.
На бортику пісочниці сиділа

похмура Марійка. Вона не робила
паски, не будувала місто і замок, а
колупала пісок носком черевика і
сумно возила лопаткою туди-сюди.

– Ти чого? – запитав Сергійко у  Марійки.
– Нічого, – відповіла Марійка і хлюпнула носом.
Тетянка додала:
– Тебе хтось образив?
– Ніхто мене не образив, – буркнула Марійка і відвернулася.
Сергійко з Тетянкою почали ліпити паски, а Марійка теж не ви-

тримала і почала ліпити разом з ними.
– А чого ти така сумна? – запитав Сергійко через деякий час.
– Батьки посварилися. – тихо сказала Марійка.
– Помиряться.
– Ні-і.
Сергійко простягнув Марійці найулюбленішу формочку у вигляді

коника. Марійка взяла і посміхнулася, правда, майже непомітно.
– А ти молилася? – Тетянка відчула себе найстаршою.
– Я лист Богові написала.
– Як лист? – Тетянка здивувалася. А Сергійко – ні.
– Лист. Я писати вже вмію.
– А адреса? – не угамовувалася Тетянка.
– Без адреси. Я віддала туди, де продають свічки.
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– І у тебе взяли цей лист?
– Взяли. І сказали – дійде обов'язково.
Тетянка не на жарт  розстроїлася. "От дурне маля!" – подумала

вона. А вголос сказала:
– Марійко, листи Богові ніхто  не пише. Ну, як він дійде? Поштою,

чи що?
– Дійде! – вперто сказала Марійка.
– Дійде! – повторив Сергійко і сунув Марійці ще одну свою  улюб-

лену формочку, у вигляді метелика.
Тут підійшла мама і забрала їх додому. А Марійка залишилася в

пісочниці, все ще дуже сумна.
А вдома Сергій доповів таткові:
– Марійка написала лист Богові, аби батьки помирилися, а Те-

тянка говорить, що він не дійде!
Але тато сказав:
– Дійде обов'язково!
Тут Тетянка не витримала:
– Татку! Що ця тітка, на небо лист віднесе? Чи поштою відпра-

вить?
– Дурненька ти, – посміхнувся тато, – ану, відповідайте на мої

запитання. Коли Марійчині батьки посварилися, і Марійка засуму-
вала, Бог про це знав?

– Знав! – хором відповіли Тетянка із Сергійком.
– А коли Марійка вирішила лист Йому писати, Він про це знав?
– Знав!
– А коли Марійка постаралася, написала і загорнула, знав?
– Знав!
І Сергійко закричав:

– Він ще тоді дійшов!
– Ну ось! А ти, Тетянко, вже будь добра, скажи Марійці, що

була не права.
І Тетянка кивнула. А коли вони зустрілися через тиждень
в пісочниці, сказала:
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– Я про лист була не права.
А Марійка, вся в піску, ляскала лопаткою по пасці зліва і справа,

тому що це була головна башта замку. І сонце світило їй прямо у
верхівку.
Вона підняла радісне обличчя до Тетянки і сказала:
– А я знаю!
– Звідки?
– Він дійшов, ось чому!

Марина Альошина

Годування онуки – процес тривалий, але необхідний. Аби не за-
ставляти її над силу працювати ложкою, чекаю, коли зголодніє і по-
просить сама. Ось і на цей раз, набігавшись і награвшись, це диво в
кучерях підійшло до мене з претензією:

– Бабусю, ти мене годувати збираєшся?
– Якщо зголодніла, сідай, а якщо знову за столом балува-

тимешся, ходи голодною, – зробивши серйозний вигляд, ска-
зала я їй.

– Ой, сильно так зголодніла, що животик розболівся.
– Сідай, їж, а я новини перегляну, – включивши телевізор, відпо-

віла я їй.
– Бабуся, у нас новини лише дідусь дивиться, – здивувалася

онука.
– Я про Японію хочу подивитись. Там зараз таке горе.
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Поки онука повільно пережовувала вміст тарілки, я, як могла, роз-
повідала їй про страшний землетрус, цунамі.

– Розумієш, будинки рушаться, діткам жити ніде, вони втрачають
своїх мам і татусів.

– А бабусь і дідусів? – насторожено запитала онучка.
– І бабусь, і дідусів. На жаль, і діток багато загинуло.
Видно не зрозумівши значення слова "загинули", вона з переля-

ком в очах запитала:
– Бабуся, і іграшки всі за-

губилися?
– І іграшки, дитинко.
Вона дивилася на екран

телевізора, явно не розумі-
ючи того, що відбувається,
але вторячи моїм голосін-
ням, гойдаючи кучерявою
голівкою в такт своїм сло-
вам, повторювала:

– Ай, яй, яй! Бідні люди!
Який жах!
Але ось на екрані показали молоду жінку, яка притискає до гру-

дей ридаючу дівчинку, ровесницю онучки.
– Дивися, бабусю, дивися! Бідна дівчинка розповідає мамі, що у

неї загубилися всі іграшки! Ай, яй, яй, бідна дівчинка, що ж з нею
тепер буде? Не плач, бабусю!
Трохи заспокоївшись і зайнявшись миттям посуду, я не помітила,

як внучка пішла в свою кімнату. Але незабаром, почувши якийсь
шерех, я виглянула в коридор. На підлозі сиділа одягнена в теплий
одяг Вероника.

– Ти куди це зібралася? – перелякано запитала я її.
– Відпочивай, бабусю, я швидко. Піду, віднесу дівчинці іграш-
ки, аби вона не плакала, – натягуючи чобіток і забавно крек-

чучи, говорила онука. Біля неї стояв целофановий па-
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кет, наповнений ляльками, плюшевими зайчиками, собачками і ще
чимось, що не вдалося розгледіти.
Я дивилася на чотирирічну дитяину і не знала, що мені робити.

Мимоволі полилися сльози. Знаючи характер онучки, відмовляти її
від задуманого було б складно. І як пояснити дитині про немож-
ливість зустрічі з дівчинкою з Токіо.

  Як завжди, на допомогу прийшов мій чоловік.
– Що за сир-бор і сльози, дівчатка? – почувши мою плутану роз-

повідь, він швидко знайшов вихід з положення.
– Вероніко, а де ти зібралася дівчинку шукати? Давай зробимо

так: я дам тобі коробочку, а ти всі свої подарунки склади в неї і не
забудь написати лист. А завтра, поки ти будеш в садку, я відправлю
цій дівчинці посилку.
Пропозицію діда Вероніка прийняла без зайвих суперечок. Весь

вечір вона нас мучила вибором іграшок.
– І тобі не жаль нову машинку, я ж тобі лише недавно її подару-

вав?
– Ні, діду, ти мені ще купиш. Бідна дівчинка, у них будинок прова-

лився! Бабуся і дідусь загубилися. Всі іграшки пропали. Жах який!
Залишок вечора ми з Веронікою писали лист для дівчинки, яку

бачили по телевізору. А вночі я писала відповідь від вдячної японсь-
кої дівчинки Йоко з Токіо для Вероникі з Москви.
Вранці, проводячи внучку в сад, а діда з іграшками в церкву і на

пошту, я уявила радісні очі маленької людини, коли в руках у неї з’я-
виться конверт з відповіддю, нехай і вигаданої, маленької дівчинки
Йоко з Токіо.

Ірина Горбачова
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Жили по сусідству Кіт та
Пес, жили дружно – сварили-
ся лише у свята.
І що за спокуса така? Тільки-

но підходить час готуватися до
свята, так і починається...
Кіт метушиться: продукти

особливі купує, подарунки, бу-
динок намагається привести до
ладу, прикрасити якось. А Пес
живе собі, як і раніше: будинок стереже та на місяць виє.
Настає день свята, збираються друзі разом  за столом, але сумно

їм, свята немає.
– Мабуть, не хоче до нас приходити свято, – вирішив Кіт. І

пішов покликати для радості Гусака, який  жив також неподалік.
Як увійшов Кіт до сусіда, так і обімлів: будинок прибраний, при-
крашений, Гусак теж наряджений і веселий, і гості його сміють-
ся, жартують.
Зрозумів Кіт, що сьогодні Гусак до нього не прийде – свято у ньо-

го! Повернувся Кіт додому, а там Пес спить, згорнувшись калачиком
прямо на столі, на новенькій білосніжній скатертині. Не витримав
такого неподобства Кіт та як зашипить:

– Чого це ти брудними лапами своїми поганиш мою святкову ска-
тертину?! Я цю скатертину два місяці вибирав! І пригощання для
свята я сам готував! І будинок тільки я прикрашав! Йди геть, бло-
хастий Пес!

Так і посварились...
Псові образливо звичайно, адже він Кота як брата любить, а

тут грубість така. Піджав він свого хвоста, рикнув для
годиться та й забрався геть.
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Прибіг Пес до себе додому, а там похмуро, незатишно. Настрій
його ще більше зіпсувався. Журба прийшла зі смутком замість ра-
дості.
Та недовго дулися один на одного Кіт і Пес, знову зійшлися, зно-

ву спілкуються. І ось вже нове свято не за горами. Прийшов Пес до
Кота та й каже:

– Пробач ти мені, зрозумів я нарешті, що був неправий. Ось знову
свято йде, і знову пройде повз нас, якщо я не готуватимусь до нього
разом із тобою. Навчи мене, як правильно свято кликати, як його
запрошувати.
Здивувався Кіт таким словам, але зрадів.
– Знаєш, я й сам не розумію, як свято запросити. Скільки я не

старався, скільки не готувався, а свята все немає. Напевне, не зро-
бив я чогось найголовнішого, – сказав з легким смутком Кіт і ласка-
во почухав друга за вухом.
А тут і Гусак завітав до сусіда, поцікавитись як справи, як життя у

друга Кота. Сіли вони утрьох чай пити. Гусак, як завжди, веселий,
гоготливий. Ось Кіт і вирішив його запитати, як краще свято запро-
сити, щоб радість прийшла та ніколи більше не залишала.

– Секрет тут досить простий, – поважно прогоготів Гусак. – Свя-
то приходить лише до того, хто до нього готується!

– Так я ж завжди готуюся, – здивувався Кіт, – а радості все одно
немає.
Гусак знизав плечима, подякував за чай і пішов.
Знову Кіт і Пес залишилися удвох. Сидять, сумують, розміркову-

ють. Раптом із нірки вибігло маленьке Мишеня. Воно з неймовір-
ним зусиллям штовхало щось поперед себе.

– Ось! – пропищало Мишеня. – Цей пиріг моя мама спекла спе-
ціально для вас. Вона говорить, що треба обов'язково подарувати
радість комусь іншому, когось ощасливити, тоді і свято прийде!
З нірки показалася усміхнена Мама-Мишка і сказала:
– Зі святом!

Світлана Коппел-Ковтун
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Жила собі одна дівчинка. Чо-
мусь так вийшло, що вона не зна-
ла добрих слів. Вона ніколи і ніко-
му не говорила добрі слова: спа-
сибі, будь ласка, здрастуйте.
Всього домагалася капризами і
гучним плачем. Вам доводилося
чути такі крики:

– Не хочу! Не буду! Не чіпай
мою ляльку! Це моє! Не віддам!
Йди звідси!
Але одного дня дівчинці на-

снився страшний-престрашний
сон. Їй наснилося, що йде вона
незнайомим  непривітним містом
і бачить довкола себе сірі будин-
ки, а над будинками сумне небо в сірих хмарах. Йде і не може знай-
ти свою вулицю, свій будинок, і зустрічаються їй одні сірі люди із
злими нудними обличчями.
Запитує вона в однієї такої сірої людини:
– Де мій будинок?
– Не знаю! – відповідає вона.
– Де моя вулиця? – запитує вона в іншої.
– Іди собі! Не знаю!

– Переведіть мене через дорогу, – плаче дівчинка, просячи до-
помоги у наступної людини. Але і вона, не обертаючись, лише
крикнула:

– Не хочу! Не буду! Відчепись!
Поглянула дівчинка довкола і здивувалася. Все виг-
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лядало сірим: будинки, люди, дерева. Квіти на клумбах були сірими
і пониклими.  Зупинилася вона біля магазина, поглянула на вітрину
і у віддзеркаленні побачила себе в сірій сукні, з сірими кісками і таки-
ми ж бантами, з обличчям без посмішки і рум'янцю на щоках. Зляка-
лася дівчинка, заплакала, але ніхто до неї не підійшов, не пожалів і
навіть не запитав, чому вона плаче.
Тому що сірий колір, колір байдужості, опанував всією вулицею.

Але якщо він оволодіє містом, то всі люди в ньому стануть з сірими
байдужими душами.
Байдужі жителі проходили у своїх сірих справах, ні на кого не

звертаючи уваги.
І раптом дівчинка пригадала слова своєї мами:
– Добрі слова прикрашають світ, а людей роблять щасливішими.

А щастя дарує людям радість і посмішки.
– Я знаю, що треба робити! – вигукнула дівчинка.
Вона підійшла до сірої старенької бабці, яка сиділа на такій же

лавці біля сірих чагарників і, посміхаючись, ввічливо запитала:
– Добридень! Ви не підкажете, як мені пройти до мого будинку?
І сталося диво! На очах у дівчинки сіра бабця перетворилася на

добру і усміхнену бабусю. Листя на кущиках стало зеленим, квіти
різнокольоровими, і пташка на гілочці весело зацвірінькала! А бабу-
ся виявилася доброю і привітною і розповіла дівчинці, як пройти до
її будинку.
Дівчинка весело йшла своєю вулицею і посміхалася всім сірим

людям, яких зустрічала на своїй дорозі, і вони ставали радісними і
добрими. Тому що тепла посмішка, яку вона їм дарувала, зігрівала їх
серця і робила всіх довкола красивіше і добріше.
Тепер, прокидаючись вранці, дівчинка радісно говорить всім:
– Доброго ранку!
І сни у неї стали кольорові, дні щасливі, а люди, які зустріча-

ються на її дорозі, добрі і чуйні. А може, це був не сон? Як ви
думаєте?

Ірина Горбачова
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Про дива, які відбувалися з давніх-давен за молитвами до свя-
тих нашої Церкви, написано чимало книжок. "Патерикон" Силь-
вестра Косова, "Житія святих" Димитрія Ростовського вража-
ють своєю масштабністю та детальністю описів діянь подвиж-
ників. Хоч, по правді сказати, те
книжне одкровення видається дале-
ким та недосяжним.
Коли ж ти, зайшовши у печери, спо-

добився  прикластися  до цих не-
тлінних мощей, відчути благоухання,
що його випромінюють столітні свя-
тині, то нематеріальні слова набува-
ють конкретних обрисів, ти можеш
відчути благодать на дотик. А якщо
звернувся із щирою молитвою до свя-
того, пустив у своє серце віру і отри-
мав те, що просив, то це – найбільша
благодать.

Сніговий кавардак
Зимовий сонячний ранок. У школі

канікули, тож дітлахи на вулиці: катають-
ся з гірок, грають у сніжки. Сашко у та-
ких розвагах – перший. Найвища гірка –
його, найкрутіший спуск теж, а що вже у снігових "війнушках" по-
змагатися, то тут він беззаперечний переможець.

– Хто зі мною в команді? – гукає малий.
– Я, і я, і я! – одразу кілька рук злітає вгору, і хлопці із бадьо-

рим сміхом починають закидати один одного білими вог-
кими кульками. Снігові крижинки переливаються у
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сонячному промінні, лункий дитячий сміх котиться парком, радість
злітає аж у крони дерев і тільки там поступово тане у морозному
зимовому небі. Аж раптом зойк, біль, сльози та протяжне "Ма-а-
амочко!" зупиняють сніговий кавардак. У Сашка щось із рукою. Жарти
убік, Сашків друг, підхопивши санчата, веде пораненого бойового
товариша додому.

– Алло, мам! Привіт, це я. Ти тільки сильно не хвилюйся… Тут
таке, знаєш… Грав на вулиці у сніжки, упав і заболіла рука. Ні, не
дуже, терпіти можна.

– Сину, вже їду додому. Нічого у руку не бери, зафіксуй її, як мо-
жеш. Скоро буду. Цілую тебе,
шкодо ти моя!
Мати летить у маршрутці

переповненими, закорковани-
ми і слизькими вулицями, наче
у реактивному літаку. За 20
хвилин уже вдома. З порогу,
не роззуваючись, у пальті ки-
дається до сина. Материнсь-
кий огляд витримано: серйоз-
них пошкоджень, – синців, ґуль, саден – немає, тож мама рішуче
командує:

– Збирайся, ми йдемо у травмпункт.

У травмпункті
Тут черга. Сезон ожеледиці скупчує усіх – і старих, і малих – під

дверима цього кабінету. Сидіти у черзі несила. Та ще гірше – не знати,
коли ж вона, ота твоя черга, дійде, і ти, нарешті, потрапиш до лікаря.
Хвилини тягнуться, як та жувальна гумка, що ти її хотів кинути у
смітник, а вона злиплася між пальців, і чим більше намагаєшся
відліпити, тим гірше заплутуєшся у довжелезному гумовому па-
вутинні. Аж ось можна заходити. Молодий симпатичний лікар
оптимістично дивиться на Сашка і його маму.
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– Ну що, ковбою? Програв снігове родео? Не питаю, що і як, бо й
так усе зрозуміло. Мерщій на рентген!

"Пощастило!" – думає Сашко. "Обійшлося без нотацій. А то вже
від матері попало. Хоч і не дуже, але ж воно таки неприємно. Доб-
ре, що лікар не став повчати. А рука болить!"
Рентген показує тріщину в кістці.
– Суглоби неушкоджені, тож можна сказати, що все добре. Зараз

швиденько накладемо гіпс, і за місяць знову будеш кататися на сан-
чатах, – бадьорить Сашка, а надто його маму, лікар. – Тільки обов'яз-
ково слід показатися вашому дільничному лікарю, бо ми ж район-
ний травмпункт, а не дитяча поліклініка. Ось вам і виписка, і рент-
ген, прошу.

До лікаря безвідплатного
На вулицю Сашко вийшов, виблискуючи білим новеньким гіпсом

на правій руці.
– Мам, а я схожий на мушкетера?
– На якого ще мушкетера?
– Ну, як? Мушкетери, коли мали битися на шпагах, плащ намоту-

вали собі на руку, щоб не заважав і щоб як щит був. От мені б іще
шпагу…

– Авжеж, іще тільки цього не вистачало! Болить рука?
– Болить, – із сумом відказав хлопець.
– Візьми-но рукавички, надінь. І на хвору руку теж, щоб не засту-

дити, бо холодно. Чекай, я допоможу.
– А куди ми йдемо? Додому ж в інший бік!
– Ми йдемо до мого улюбленого святого, у печери Лаври. Спод-

іваюся, ти теж його полюбиш, – загадково посміхнулася мама.
– А хто він такий, твій улюблений святий?
– Агапіт*, лікар безвідплатний.
– А "безвідплатний" – це як?

_________
* Агапітос із грецької – улюблений
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– А так, що лікував він людей, а плати за це не брав. Готував ліки,
доглядав хворого, сумлінно молився Господу, і Він посилав зцілен-
ня хворому.

– І що, люди справді одужували?
– А як же! Та, звичайно, якщо у це не вірити усім серцем, то нічо-

го і не станеться. Але ти ж віриш у дива?
– Вірю! – У темних нефритового кольору очах малого загорівся

вогник.
Рукавичка, що її дбайливо примостила мама на загіпсовану до-

лоньку, весь час спадала. "Не загубити б", – хвилювався Сашко. А
в голові усе крутилися думки. Як-то воно вірити у диво, гадав
хлопець. Досі він вірив у святого Миколая, який приносив йому,
слухняному сину й онуку, подаруночок. Вірив у тата-маму, які були
завжди поруч, яких можна було обійняти, поскаржитися, коли зах-
ворів, які його пестили й бавили. Але ж як повірити у те, чого
ніколи не бачив і навряд чи зможеш дізнатися, яке воно на дотик,
те диво?

Заплющені очі, дитячі губи шепочуть наївні слова власної
сотвореної молитви…

За такими міркуваннями Сашко й не помітив, як вони із мамою
дісталися лаврських печер. Біля входу їх зустрів дивний чернець.
Власне, чернець як чернець, яких було багато на території монасти-
ря. Тільки цей якось особливо поглянув на нього і запитав:

– До Агапіта прийшов?
– Так, – здивовано відповів малий. – А Ви звідки дізналися?
– Бачу, що болящий єси, рука забинтована. Тут до Агапіта багато

таких приходить. Ну проходь, коли прийшов. Ось, візьми тут свічку
і шапку скинь. Як звати тебе?

– Сашко.
– Добре, Сашко, йди з Богом.
У тісних ходах лаврського підземелля юрмилися люди.

Десь говорив екскурсовод, десь хтось хрестився та при-
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кладався до святинь, хтось мовчки молився, припавши до раки.
Вогник Сашкової свічки перестав тріпотіти.

– Сань, ти що, дихати забув? – пошепки спитала мама.
– Ой, забув, – зітхнув хлопець. Вони підійшли до раки з мощами

Агапіта. На стіні висіла молитва, яку слід читати, коли звертаєшся із
проханням до святого. Мама почала читати тихенько вголос. Сашко
уважно слухав, хрестився загіпсованою рукою і кланявся. Коли мо-
литва закінчилася, мама сказала:

– А тепер, сину, давай своїми словами. Тільки щиро й від усього
серця попроси святого, нехай молиться про твоє зцілення Богу.
Вони стояли навколішках – мати й син. Очі заплющені, дитячі

губи шепотіли наївні слова власної сотвореної молитви, скам'яніла
неслухняна рука невміло творила хресне знамення. Нефритові очі
розкрилися, у глибині погляду ще відбивалося те сокровенне, про
що говорив хлопець своєю душею до святого. Земний поклон, ос-
танній доторк чолом до раки, і мама з сином вийшли на вулицю.

– Мам, а рукавичку я все ж загубив, – сказав Сашко, коли вони
сідали у маршрутку.

– Та то нічого, була б це наша наголовніша втрата, – посміхнулася
мама і притисла хлопця до себе.

Лікар подивився на новий рентген, тоді на старий,
і брови полізли вгору від надмірного здивування...

Наступного дня, за порадою веселого лікаря із травмпункту, Сашко
із мамою попрямували до дитячої поліклініки, щоб віддати виписку
і рентген. Лікаря, тільки-но він побачив хлопцеву руку, охопив жах.

– Що це за гіпс? Хто це таке зробив! Це ж суцільний жах! Ні, це
зробив не лікар, навіть не студент-практикант, а костоправ із ХVІ
століття! А ви, мамашо, куди дивилися? Якби зрослася криво рука,
хто б був винен?

– Та я… так то ж лікар у травмпункті, я ж не фахівець…
Хотіли якнайкраще, зразу зафіксувати… щоб без зміщення,

не дай Бог… Ось і виписка, і рентген.
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– Ну-ну, рентген бачу, тріщина є. Тільки гіпс доведеться зняти і
накласти новий. А заодно і переробити рентген, раптом за добу відбу-
лася деформація кістки і треба буде трохи її підрівняти. Боляче, та що
поробиш.
Лікар іще щось торохкотів про недбальство лікарів та безвідпові-

дальність батьків, бігав по кабінету і розмахував руками, від чого ски-
дався на смішного великого птаха, який силується злетіти і не може.
Нарешті гіпс зняли, рентген переробили, і Сашко із свіженьким
знімком з'явився у кабінеті лікаря.

– Ось, візьміть, будь ласка.
Лікар подивився на новий рентген. Тоді на старий рентген.
– Нічого не розумію. Тут тріщина є, а тут немає. Як таке може

бути?
Окуляри птахоподібного лікаря сповзли на самісінький кінчик

носа, який від надмірного здивування видовжився і став скидати-
ся на дзьоб. Брови полізли вгору, утворюючи на чолі хвилі змор-
шок. Очі то примружувалися, то вирячалися й мало не випадали з
орбіт. Раптом лікар вискочив із кабінету та через секунду увірвався
у нього із колегою.

– Ви подивіться, – кричав він, – адже тут є тріщина, а тут немає.
Я ж не помиляюся?
Колега підтвердив очевидне: на новому знімку тріщини не було.

Вона за добу кудись зникла. Мама стояла у кутку кабінету і тихенько
посміхалася. Схвильований лікар тремтячими руками підклеював у
Сашкову карточку рентгени і діагнози, щось дописував квапливою
рукою і весь час бурмотів: "Як же так? Тут є, а тут немає". Наостанок
ще раз оглянув руку, на якій не виявлялося жодних ознак перелому,
а було просто сильно забите місце.
На порозі поліклініки мама спитала:
– Ну що, Сань, куди йдемо?
– Мабуть, у Лавру, – сказав хлопець.
– І я так думаю. Ходімо, подякуємо святому!
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Біля входу у печери Сашка зустрів той самий вчорашній чернець.
– А я знав, що ти прийдеш.
– Звідки? – Сашкові очі стали круглими та потемніли від здиву-

вання.
– Ти рукавичку загубив. А я її знайшов… і поклав на раку до Ага-

піта. Вона там цілу ніч і пролежала. Іди до святого, там її і знайдеш.
– Дякую, – відказав хлопець.
– А де ж твій гіпс?
– Так зняли, – весело сказав малий. – Виявилося, що ніякого пе-

релому немає!
– Ну і ну, справжні дива! Давай, біжи до Агапіта, він на тебе чекає.

Бувай здоровий!
Виктория Кочубей
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Павлик зробив з паперу літачок і, вийшовши на балкон, запустив
його. Спочатку він почав знижуватися, описуючи кола, – ось-ось
впаде на землю. Але вітер, що налетів, підхопив літачок, і він злетів
увись, поступово перетворившись на маленьку білу крапку. Незаба-
ром Павлик і зовсім втратив його із виду.
З насолодою парить літачок у вишині, його оточує безмежний

блакитний простір, він відчуває себе вільним і щасливим.
Довго він літав...
Але потім літачку стало так самотньо, що він кинув свій тужли-

вий погляд вниз, на да-
леку землю, де завжди
можна знайти
справжніх друзів. А тут,
у вишині, лише вітер
свище та зрідка проліта-
ють гострозорі яструби
у пошуках здобичі. До
одного з них і звернув-
ся літачок:

– Гей, яструбе, куди квапишся? Давай разом літати, удвох веселі-
ше.
Яструб із здивуванням озирнувся: мовляв, хто це заважає йому

полювати? Побачивши літачка, він загрозливо сказав:
– Як ти смієш нав'язуватися мені в друзі! Яка від тебе користь?

Тебе навіть з'їсти не можна! – І немов бажаючи переконатися в
цьому, яструб знехотя ущипнув літачок за крило своїм зігнутим
дзьобом.
Паперовому літачку зовсім не було боляче, але будь у нього

сльози, він би неодмінно розплакався – від образи. На землі
без друзів важко, ще гірше без них тут, в піднебессі.
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Що робити літачку? Його долали сумніви: опускатися на землю не
можна – потім не злетиш, а парити вище за хмари – тужливо і са-
мотньо.
Поки роздумував літачок – опинився біля самої землі, ледве дахи

будинків не зачіпає. І раптом він побачив веселого строкатого мете-
лика. Він поволі літав від квітки до квітки, від травички до травички
і немов щось нашіптував їм. Довкола пурхали й інші метелики, але
літачку сподобався саме цей, – такий він був яскравий та красивий!
Літачок розпрямив крила і став описувати довкола нього плавні кола:
йому теж хотілося сподобатися метеликові.
Нарешті паперовому літачку удалося привернути його увагу, і ме-

телик, переставши шепотіти з квітами, підлетів до нього. Літачок
уявив, як зараз цей красень запитає у нього: "Ти паперовий літачок?
Давай разом кружляти?" – "Я згоден. Давай!" – відповів би літачок. І
розпочнуть вони пурхати, кружляти, доганяти один одного, і буде
їм так добре, так весело, що, дивлячись на них, інші скажуть: "Яка
чудова пара!"

– Ти паперовий літачок? – запитав метелик, склавши на секунду
свої чарівні нарядні крильця.

– Так! – радісно вигукнув літачок і, весь наповнений тріумфуван-
ням, навіть призупинився на місці.

– Фу, який ти білий і зовсім нецікавий! – сказав розчаровано ме-
телик і, задоволений собою, полетів геть.
Літачок був приголомшений, йому здалося, ніби на його крила

насипали самого гіркого перцю, змішаного з найсолонішою сіллю, і
все це полили самими горючими сльозами. Він опускався все ниж-
че і нижче до землі у пошуках високої густої трави. Літачок хотів впас-
ти в неї, глибоко заритися, аби ніхто його не бачив, не чув, не знав.

А метелик тим часом як і раніше пурхав від квітки до квітки, від
травички до травички, підлітав до калюжок та із задоволенням
милувався своїм віддзеркаленням. Несподівано звідкись з'явив-

ся величезний овід. Він ще не встиг нікого ужалити, тому
був голодний, злий і нетерпляче вишукував жертву. Ох,
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метелик, який ти безтурботний! Побачивши його, овід грізно за-
дзижчав, стрімко кинувся вперед і випустив жало...
Метелик почав безпорадно падати вниз...
Все це бачив паперовий літачок. "Він же загине, вдарившись об

землю!" – у відчаї подумав він, злетів вгору і, склавши крила, спря-
мувався на допомогу пораненому гордому метелику. Коли земля вже
була зовсім близько, і біда здавалася неминучою, літачок встиг підста-
вити метеликові своє біле паперове крило і плавно опустився на
м'яку траву. Негайно ж до нього підлетіли інші метелики і стали нав-
перебій дякувати за порятунок свого друга.

– Ти – чудовий паперовий літачок! – слабеньким голоском сказав
той, хто був для нього найкрасивішим.
Пораненого метелика віднесли до лікаря стрекози, і літачок зали-

шився один. Він добре розумів, що вже ніколи не злетить у дзвінку
височінь, де він, хоч і недовго, був щасливий. Але літачок не горю-
вав, тому що сподівався: ось видужає метелик, знову стане пурхати
від квітки до квітки, від травички до травички, неодмінно підлетить
до нього і ніжно скаже: "Ти – чудовий паперовий літачок!"
З цією думкою літачок заснув. Він не знав, що вночі пройшов дощ,

і метелики накрили його великим листком лопуха, аби не промок. А
вранці подув сильний вітер, розігнав хмари і поніс із собою листок
лопуха.
Прокинувшись, літачок знову побачив чисте високе небо і яскра-

ве сонце...
І треба ж такому статися: Павлик йшов в школу і помітив в траві

свій паперовий літачок; він підняв його, розпрямив крила і запустив
високо-високо у небо...

Євгеній Боровий
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На майданчику біля гори перешіптувалися п'ятирічні Марійка,
Мишко та Максимко.

– Післязавтра у Сергійка День Ангела, мені бабуся сказала. Треба
якось його привітати, – говорила на вухо обом хлопчикам Марійка.

– Так у нас немає грошей?! – заперечив Мишко. – Що ми йому
подаруємо?

– Я придумала вже, – зі знанням справи шепотіла Марійка. – Ми
зберемо всю смакоту, що нам даватимуть: цукерки чи печиво, або
тістечка, а потім принесемо їх Сергійкові. Ось і буде йому справжній
подарунок!
Максимко не особливо зрадів такій ідеї, тому що сьогодні, він це

точно знав, мама купить "Ведмедика на півночі" – його улюблені
цукерки. І виходить, що він повинен буде їх віддати.

"Може, не говорити про цукерки?" – подумав Максимко і чомусь
почервонів.

– У мене вдома цілих два апельсини! – майже викрикнув Миш-
ко, за що відразу його обсмикнула Марійка.

– Не кричи, бо весь секрет розсекретиться! – прошепотіла Марій-
ка. – У мене також апельсин є і цукерка одна велика-превелика, "Гу-
лівер" називається.
Домовилися зустрітися післязавтра і скласти всі подарунки в один

красивий пакет, який обіцяла роздобути Марійка.
* * *

Більше всіх подарунків притяг Михайлик: окрім двох обіцяних ним
напередодні апельсинів в його мішечку лежала маленька гоночна
машинка, риболовецький гачок з важком і діамантовий сколок
скла, через який утворювалися дуже цікаві сонячні зайчики.
Мишко був радісний і одягнений святково.

Максимко приніс три цукерки "Ведмедик на півночі" і
якусь гайку, яка, як він говорив, якщо правильно в
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неї поглянути, покаже космічний корабель прибульців, якщо тільки
він буде в цей час на небі. Правда, розповідав про прибульців Мак-
симко якось невесело, так що Мишко відразу завагався, чи гайка його
справжня.
Марійка була схожа на казкову фею: волосся розпущене, з боків

яскраві червоні і блискучі заколки, такі ж червоні і блискучі туфельки
і найновіша, зелена в білий горошок, сукня. В одній руці у неї був
великий блискучий пакет, в якому лежали обіцяний апельсин і цу-
керка. У іншій – шматок пирога, який бабуся спекла сьогодні вранці.

– Ну що, складайте всі подарунки в пакет і пішли до Сергійка! –
скомандувала Марійка. – Він в сусідньому дворі, на гойдалці, – я у
вікно бачила.
Урочисто, майже величаво, Марійка прийняла хлоп'ячі прино-

шення, і всі троє відправилися вітати друга.

* * *
– Се-рьо-га! – закричав ще

здалека Мишко. – Йди швид-
ше до нас! У нас є для тебе
подарунки.

– З Днем Ангела тебе! –
виголосила Марійка, поцілу-
вавши   Сергійка в щоку, як ро-
била її бабуся. – Ось, це від

нас трьох подарунки до твого свята.
Сергійко взяв пакет, заусміхався, а коли заглянув всередину, то й

зовсім розсміявся.
– Не чекав, – сказав він. – Спасибі! Це все мені?
– Звичайно тобі! – поспішила відповісти Марійка і протягнула

йому шматок пирога, який все ще залишався в її руці.
Сергійко зразу усівся на траву і з'їв його, витягуючи при

цьому один подарунок за іншим. Він ум'яв "Гулівер", три "Вед-
медики на півночі", а потім почав чистити апельсини і
теж з'їв їх часточка за часточкою. Коли він почав роз-
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глядати машинку і діамантове скельце, у Мишка чомусь зіпсувався
настрій. Він навіть немов розсердився і відійшов убік.
Максимко все чекав, коли Сергійко дістане його гайку, але вона,

видно, не потрапила йому під руку або зовсім загубилася. А сам ні з
того ні з сього заговорити про прибульців він не наважувався.
Лише Марійка, як і на початку поздоровлень, була весела і, вглед-

івши ображеного Мишка, здивувалася.
– Мишко, ти чого? – запитала вона, підбігши до нього.
– А нічого! – буркнув Мишко, – Зжер все сам і навіть не подумав

поділитися. Який він друг після цього?
– Так ми ж йому подарунок робили, а не собі.
– Все так, але все одно настрій у мене пропав. Я ж йому віддав

свою улюблену гонку і навіть діамант! А він..
Максимко стояв як і раніше біля Сергійка і розповідав йому про

прибульців і галактики, які можна розгледіти у звичайну на перший
погляд гайку, якщо тільки уміти. Але Сергійкові було вже шість років,
і він не вірив у прибульців, а тому віддав гайку Максимкові.
Коли підійшли Марійка і Мишко, хлопчики сиділи на траві мовч-

ки. Поряд з ними сів і сумний Мишко. Свято, не дивлячись на пода-
рунки, не вийшло.

Світлана Коппел-Ковтун
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На наш дитячий майданчик приходить грати хлопчик Мишко.
Такий веселий хлопчик, весь час сміється. Біжить якось дівчинка Таня
по доріжці, перечепилася і впала. Боляче дівчинці, коліно розбите.
А Мишко застрибав довкола неї, пальцем показує та сміється:

– Коліно розбила, і нічого тобі не боляче, і не боляче!
А одного разу вийшла вона на вулицю з красивими повітряними

кульками. Та раптом мотузок, на якому були прикріплені кульки, ви-
слизнув з Тетянчиних рук, і кульки полетіли в синє небо. Засмути-
лася Тетянка, заплакала, а Мишко знову сміється:

– Так тобі і треба, тепер у тебе немає красивих кульок, вони по-
летіли!
Стрибав він та скакав, поки не посковзнувся і впав. Та так силь-

но впав, що коліно до крові забив! Боляче йому стало так, що він
заплакав. Підбігли до Мишка хлопці й не повірили, що йому боляче.
Стали сміятися, пальцями показувати.

– Коліно розбив, і не боляче, і не боляче тобі!
Мишкові дуже образливо стало. Заплакав він. Але тут підійшла

до нього Тетянка, вийняла зі своєї кишеньки носову хустку і прикла-
ла до Мишкового коліна:

– Не плач Мишко, скоро не так боляче буде.
Перестав Мишко плакати, але дуже соромно йому стало за те,

що дражнив своїх друзів, не вірив їм. Більше ніколи Мишко нікого
не дражнив і не радів чужій біді.

Ірина Горбачова
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Як же їй хотілося до світла! Але скільки вона не тягнулася, скільки
не штовхала твердиню над головою, – пробитися не вдавалося. Тов-
ща асфальту розділяла її і сонце. Воля до життя була великою, жадан-
ня світла було ще більшим. І вона все штовхала і штовхала похмуру і
байдужу до її стремлінь твер-
диню. Ніжна голівка крихкої
кульбабки піднімала над со-
бою і розламувала важкий ас-
фальт.

– Я люблю, люблю тебе,
дороге сонце! – кричала вона
у безмежній напрузі, відчува-
ючи, що  твердиня посту-
пається її натиску.

– С-о-о-о-он-це-е-е-е!!!
Вибухом надзвичайної радості оглушила маленька кульбабка все

навколо. Ще б пак, адже вона розквітла! Вона здолала непереборну
перешкоду і пробилася до сонця! Вона сама стала маленьким сонеч-
ком на радість всьому світу!
Але що це? Звідкись доносяться крики незадоволеності? Куль-

бабка озирнулася і побачила голівки квітів, які росли біля дороги.
Вони несхвально гойдалися.

– Яке неподобство! Яка невихованість!.. – долетіло до її голівки,
схожої на сонце.– Яка жахлива нестриманість! – почулося десь зовсім
поряд.

Кульбабка зніяковіла. Невже тут ніхто не радий їй? Може, знай-
деться хоч хто-небудь, хто зуміє зрозуміти та розділити її радість?
Вона пробігла очима по байдужих обличчях. Нікого.

Польові квіти зростали без скрути і подолань. Вони
звикли, що сонце щедро обдаровує їх теплом і світлом,
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а тому були байдужі до нього. Їм була незрозуміла галаслива і нестрим-
на радість кульбабки.

– Со-о-он-це-е! Доброго дня тобі! – прокричала кульбабка, засві-
тившись від щастя.

– Здрастуй, кульбабко! – відповіло їй сонце.
Інші квіти не почули це радісне вітання, тому що були цілком по-

глинені своєю незадоволеністю і галасували про щось своє. І лише
маленька кульбабка, яка пробилася крізь товщу асфальту, по-справж-
ньому раділа і дякувала сонцю. Її веселий голосок знову і знову воз-
носив хвалу ніжним променям, які пестили крихітну жовту голівку.

– І чому так радіє ця дурненька? – дивувався дзвіночок, який зро-
став на узбіччі. – Її стебло і листя – криві і дрібні, у неї лише одна
маленька квітка. Ось проїде якийсь віз і розчавить її зелені стебла.
І квіти довкола стали повторювати мало не хором:
– Розчавить! Розчавить! Розчавить!
Але кульбабка посміхалася сонцю, і сонце посміхалося кульбабці.
Кульбабці не було діла ні до злості квітів, ні до воза, який, звичай-

но, може проїхатися по її ніжних стеблах. Тому, хто зумів пробитися
крізь товщу асфальту, немає діла до таких дрібниць, якщо він бачить
сонце, і сонце бачить його.

Світлана Коппел-Ковтун
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Одного дня, на Світлу Пасху, одна бідна вдова пофарбувала ци-
бульним лушпинням два яєчка і говорить синові: "Піди, Іванко, в
церкву і подай одне яєчко жебракові, а інше ми вдома залишимо,
раптом, хто похристосатися прийде".
Пішов Іванко в церкву, народу, вбраного по святковому,    на вули-

цях пітьма! Лише і чутно:"Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!"
Біля церкви жебраки стовпилися, у всіх повні торбинки рум'яни-

ми пасками та крашанками, а в стороні самотньо стоїть худий дідок
в поганенькій одежинці, і нічого у нього в руках немає.
Іванко до нього:"Христос Воскрес, дідусь! Візьми яєчко ось".
"Воістину Воскрес, милий!" – зрадів дідусь. Поцілувалися вони

тричі, він і говорить:"Я тебе теж обдарувати хочу. Давай хрестами
мінятися!"
І знімає з себе натільний хрест, а він як жар горить! "Ні, дідусю,

мій простій, а твій золотий!"
"Ничого, милий, бери. А як захочеш до мене в гості прийти, по-

цілуй цей хрест і скажи: "Господи, благослови!" – і побачиш, що буде."
Щасливий Іванко бігом додому, матері нічого не сказав: адже почне

сварити за дорогий хрест. До обіду терпів-терпів, що то буде, якщо
хрест поцілувати, і не витримав.
Узяв гарячий хрест, поцілував і лише сказав: "Господи, благосло-

ви!", як зараз же опинився на дев'ятому небі, в квітучому райському
саду. І злітає до нього дивної краси Ангел і говорить:"Чадо, не жа-
хайся і не бійся нічого. Підемо зі мною!"

І привів його Ангел у казкової краси палац. У першій палаті,
повній запашних білих квітів, Ангели і Архангели райськими го-
лосами співають. У другій, небаченими коштовними каменями
виблискуючій, палаті Сама Пречиста Богородиця з апостолами

хвалу Господові воздає, а в третій, найчудовішій палаті,
золотом, перлами і смарагдами прикрашеній, стоїть
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посередині високий Божий престол, а на ньому в неземному сяянні
– Сам Христос в білосніжній ризі. У руці Він тримає скіпетр, щоб
судити справи людські, а довкола нього безшумно Херувими і Сера-
фими літають.

"Підійди до мене, милий, – говорить ласкаво Христос. – Я – той
самий дідусь, якому ти яєчко подарував."
У Іванка від страху ноги до підлоги приросли, язик до піднебіння

прилип. Спасибі, Ангел під руки його до
престолу підніс і усадив поряд з Христом.

"Посидь тут трохи. Я скоро прийду",
– сказав Христос і пішов разом з Анге-
лами і Херувимами. Іванко озирнувся з
цікавістю, посовався на золотому троні,
осмілів, взяв у руки важкий скіпетр і за-
раз же побачив, що на землі робиться.
І бачить він, як п'ятеро розбійників

підкопали під церкву і хочуть її пограбу-
вати. "Ах ви, злодюги окаянні! – викрик-
нув Іванко. – Ось я вам зараз!"
Підняв він Божий скіпетр, яким

людські справи судяться, і сказав грізно:
"Хай ця церква обрушиться і задавить
грабіжників!" І негайно церква з шумом
обрушилася і подавила всіх злодюг і при-

хожан зі священиком, які в ній були.
Повернув Іванко голову в інший бік і побачив, як на морі розбій-

ний корабель наздогнав інший, купецький, зачепив його за борт крю-
ками, і прийнялися розбійники грабувати його старанно, а купців
за борт скидати."Наказую втопити цей корабель і всіх розбійників
з ним!" – грізно підняв скіпетр Іванко вдруге.
І тут таки морська пучина поглинула і розбійний, і купець-

кий кораблі зі всіма людьми, адже зчеплені вони були крю-
ками.



30

У третій стороні побачив Іванко, як ціле місто в пияцтві, крадіж-
ках і розпусті перебуває, і закричав страшним голосом: " За беззакон-
ня се провалитися цьому місту крізь землю!"
І зараз же з жахливим гуркотом, димом і полум'ям обрушилося

все місто в преісподню!
Милостивий же Господь швидким кроком увійшов до палати і,

побачивши Іванка на престолі із скіпетром в руці, сказав суворо: "Не-
милосердно судиш! Посидів ти на  Моєму престолі чверть години, а
погубив без покаяння триста тисяч осіб. Якщо б ще стільки посидів
тут, ти б весь народ без покаяння погубив! Я – Господь, Творець
всіх людей, і лише Я  можу карати або милувати."
Відібрав у переляканого Іванка скіпетр і велів Ангелу знести його

з  неба на землю.
Через декілька років пішов Іванко в глухий скит, став самітником,

і коли до нього, вже старенького, народ приходив за порадою, як
чинити їм з жадібними оббирателями, безсовісними огудниками і
жорстокими кривдниками, говорив:

"Не губіть свою душу помстою. Лише Господь може карати або
милувати, тому що сказав Він: "Мені помста. Аз воздам"."

Юдін Р. Н.
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Мініказка для найменших
Одного літнього дня на дачі одна дівчинка в строкатій сукні біга-

ла довкола квіткових клумб і ловила різнокольорових красивих ме-
теликів. Зловить одного і закриває його в маленькій баночці. Зло-
вить ще одного і закриває його  в іншу баночку. Б'ються вони об
скляні стінки, вилетіти не можуть, а дівчинка радіє, дивлячись на
них. Як багато метеликів вона зловила, які ж вони гарні,  всі малюн-
ки різні на крильцях, неповторні.
Побачив забаву внучки дідусь,

підійшов до неї і сумно сказав:
  – Онучко, яка ти у нас красуня,

і суконька у тебе така нарядна, ні у
кого такої немає! Намилуватися на
тебе ми не можемо! А давай,  за-
криємо тебе в улюбленій альтанці
на все літо? Самі будемо у віконця
заглядати, милуватися, та спостері-
гати, як ти граєш.

– Що ти, дідусю! – заперечила
дівчинка, – мені буде дуже сумно одній в альтанці!
Вона поглянула на бідних метеликів, які просилися на волю, і лед-

ве не заплакала:
– Бідні, бідні метелики, летіть до себе додому, до своїх рідних і

друзів, – примовляла вона, знімаючи кришечки з банок і випуска-
ючи їх на волю.
Дідусь погладив внучку по голові і ласкаво сказав:
– Що добре тобі, не завжди добре для інших. А в неволі і

цукор буває гіркий.
Ірина Горбачова
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Важко  і  страшно  було  жити  древній  людині.  Слабка  людина.
І  не  знала  вона,  кого  просити  про  захист  від  ворогів,  кому
поскаржитися  на  кривдника,  кого  благати  про  зцілення,  хто
врятує  від  голоду,  посухи  і  мору?
Людина  завжди  потребувала    сильного  і  доброго  захисника,

але  якщо  такого  ніде  не  було,  то  його  треба  було  придумати.
І ось у всіх племен і народів, які жили на землі, почали  з'являтися
боги,  яким  поклонялися  люди.  Одні поклонялися Сонцю,  інші –
воді,  треті – грому,  блискавці,  землі  і  навіть  дерев'яним  та
кам'яним  ідолам.
Був,  наприклад, бог,  який   "завідував"  дощем,  інший  допомагав

в  полюванні,  а  третього  просили  вигнати  злих  духів  з  хворого.
В  кожного  племені  були  різні  боги,  але  всі  щиро  вважали  свого
бога    найсильнішим  і    найголовнішим.
Лише одному древньому  племені,  яке  потім  стало  називатися

Ізраїлем,  Істинний  Бог  відкрив,  що  Він  Єдиний  для  всіх  людей
і лише  Його  Одного  слід  почитати  Богом.
По-різному  називають  Бога:  Бог  Отець,  Творець,  Спаситель,

Ісус Христос,  Владико,  Цар  Небесний,  Святий  Боже,  Святий
Кріпкий,  Святий  Безсмертний,  Людинолюб,  Господь,  Утіши-
тель,  Сонце  Правди,  Вседержитель…
Всі  імена  Господа  добрі,  сильні  і  незвичайні.  Без  Нього  не
було  б  нічого:  ні  нашої  землі,  ні  неба,  ні  зірок,  ні  рослин,  ні
звірів,  ні  нас  з  вами.  Ось  тому  Бога  називають  Творцем,  це
Він  створив  весь  світ.

Бога  називають  Всемогутнім  тому, що  Він  може абсолют-
но  все.  Для  Нього  запалити  нову  зірку  легше,  ніж

нам  запалити  сірник.
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Бога  називають  Безсмертним  тому, що  Він  був,  є  і  буде  завжди.
Спасителем,  Людинолюбом  і  Утішителем  ми  називаємо  Бога

тому, що  Він  нескінченно  любить  всіх  людей  без виключення:
поганих  і  хороших,  хворих  і  здорових,  бідних  і  багатих.  Він
завжди  з  нами  і  в  горі,  і  в  радості.  І  про  що  б  ми    не попросили
Його  з  вірою,  Він  обов'язково  допоможе.
Як же це  відбувається?  Ніхто  Бога  не  бачить,  а  Він  допо-

магає?  Не  забуваємо,  що  Бог  Всемогутній  і  може  все.  Він  як
повітря  невидимо  перебуває  з  нами  завжди  і  скрізь.

Н е щ о д а в н о
один   вчитель
зібрав  запитання
дітей  до  Бога,  і
один  хлопчик  за-
питав  у  Господа:
"А  чого  Ти  боїш-
ся нам показати-
ся?"
Ми  всі – грішні

люди  і  не  гідні
бачити  Його .
Навіть  великі  святі

не  бачили  Бога  за життя.  Але  після смерті  людини  Бог  в  Своєму
Небесному  Царстві  в  Божественному  сяянні  зустрічає  душі  по-
мерлих  і  дарує  гідним  вічне  життя.

"Як  Ти  на  небі  живеш?– запитує  маленька  дівчинка, – Тебе
сонце  не  спалює?  Чи  все  у  Тебе  є?  Може,  що  треба?"
Життя  в  Царстві  Небесному,  звичайно ж,  зовсім  інше,  ніж  на

землі,  і  ніхто  там  нічого  не  потребує.  За свідченнями    ж  святих,
яким  Бог  відкрив  Небесну таємницю,  життя  там  прекрасне.
Ще  один  хлопчик  запитує  Бога: "У  різних  книгах  Тебе

описують  по-різному.  Де  б  дістати  Твою  фотокартку,  хоч
допотопну?"
І справді,  який  вигляд має  Бог?
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Якщо  Бог-Отець   створив  першу  людину  Адама  за  Образом  Своїм,
тобто  схожим  на  Себе,  то  Він,  мабуть,  має вигляд  людини.  Насправді
ж,  жодними  словами  не можна  описати  Бога– Отця,  тому що  Він
найпрекрасніший з усього,  що  ми  можемо  собі  лише  уявити.
А ось Ісуса  Христа, Бога-Сина,  бачили  і  описали  багато  лю-

дей.  Він  такий,  яким  зображений  на  іконах.
"Отче  Всевишній, – пише  ще  один  хлопчик, – чому  Ти  до  бага-

тьох  людей  ставишся,  як  нерідний?  Якщо  я  попаду  в  пекло,  Ти
мене  там  побачиш,  і    дивитимешся,  як  наді мною  знущаються?"
Що  можна  відповісти  цьому  хлопчикові,  і  не лише  йому,  а

дуже  багатьом  людям,  яким  здається,  що  Бог  буває  несправедли-
вий,  байдужий  і  навіть  жорстокий  до  них?
Чи  бачили  ви  десь  таких  батьків,  діти  яких  крадуть,  брудно

лаються,  б'ються,  брешуть,  поганять  будинок,  в  якому  живуть,  не
поважають  старших,  а   батьки  з  ласкавою  посмішкою  гладять  їх
по  голівці  і  навіть  не  сварять?
Та немає  таких  батьків!  А  що  роблять  з  неслухняними  дітьми?

Правильно: суворо  карають  для  їх  же  користі.  Якщо  вчасно  не
втрутитися  і  не  змусити  дітей  одуматися, їх  чекає  загибель.
Ось  і Отець  наш Небесний  карає  нас,  своїх безрозсудних  дітей,

для  нашої  ж  користі.
Є  така  притча.
У  полі  біля лісу  паслися  вівці,  а  два  неслухняних  ягнятка  не

стали  щипати  траву,  а  відправилися  в  темний  ліс.  Стара  вівця
загородила  їм  дорогу  і  не  пускає. " Не  ходіть  в  ліс,  пропадете!–
кричить, – ось  я  вас  рогами  зараз!"
А  вовк  лежить  в  кущах  і  нахвалює  ягнят: "Ах, які  ви  сміливі!

Молодці,  що  не  слухаєтеся  цю  стару  бабку.  Навіщо  вам  її  слуха-
ти?  Ви  вже  дорослі,  ідить,  не  бійтеся!  Тут  так  цікаво,  не  те,
що  удома".

Сподобалися  ці  слова  ягнятам,  відштовхнули  вони  стару
вівцю  і  втекли  в  ліс.  Там  і  пропали.

Не  всякий,  хто  нас  сварить, – поганий,  і  не  всякий,
хто  хвалить, – хороший.
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Не слід думати, що Милосердному  Господу  дуже  подобається
карати  нас,  своїх  чад.  Караючи  нас,  Він  дає  нам  можливість
виправитися.  Ось  заради  цього  Господь  і  посилає  нам  хвороби,
печалі  і  нещастя,  під час  яких  люди  залишають  своє  грішне,
нехороше  життя,  яке  вели  до цього часу,  і  починають  замислюва-
тися,  за  що ж їх  Бог  покарав?
І  якщо  вони  вірують  в  Нього  і  в те, що Господь хоче  їм  лише

добра,  вони,  звичайно ж,  не  озлоблюватимуться,  а  виправляться,
і  надалі    житимуть  так, щоб  більше не  прогнівати  Спасителя.

"Боже,  скажи  по – секрету,  ти  мене  любиш?"– запитує  одна
першокласниця.
Бог  любить  не лише  цю  дівчинку,  але  всіх  нас  так  сильно,  що

готовий  померти  за  нас,  як  це  зробив  Ісус Христос.
А  ми?  Чи  любимо  ми  Бога?  Чи  часто  згадуємо  про  Нього?  Ну,

коли  захворіємо,  або  щось  знадобиться,  тоді  помолимося  шви-
денько  і  забудемо  до  наступного  разу.  Але хіба  це  любов?  Ні,
звичайно.  Любити  Бога  треба  не  за  щось,  а  просто так,  як  ми
любимо,  наприклад,  маму.
У  дітей  дуже  багато  запитань  до  Бога.  Є  смішні,  як  ось  ці:

"Господи,  а  Ти  маму  слухав  у  дитинстві?"   Або: "Господи,  Ти  хоч
мою  нову  адресу  знаєш?",  "А  можна, я  буду  Тобі  інколи  снитися?"
Є  запитання  мудрі: "Господи,  Тобі  подобається,  що  зараз  тво-

риться  на  Землі?  Коли  стріляють,  Ти  чуєш,  чи ні?",  "Гаразд,
Христос  страждав  заради  людей,  а  заради  чого  страждають  люди?",
"Для чого я  народився,  Господи?"
Але  є,  на жаль,  і  таке  запитання: "Взагалі-то,  я  не  вірю  в  Тебе.

Ну  і  що?"
Що  можна  відповісти  цій  маленькій  дівчинці  та  іншим,  не

віруючим  в  Бога?   Бог  не  потребує    віри  в  Нього,  як  не
потребують    цього  Сонце,  зірки,  океан.  Вони  існують,  неза-
лежно  від того,  вірять  в  них  чи ні.  Свого часу  люди  ніяк  не
могли  повірити  в те, що Земля  кругла,  а  вона,  не дивля-
чись на  їх  невіру,  продовжувала  залишатися  кулею.
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Віра  в  Бога  потрібна  не  Богові, а  нам  самим  тому, що  якщо  в
душі  немає  світла,  це значить, що  там  пітьма.
Один  мудрий  старець  якось  сказав: "Якщо  хтось говорить: "в

світі  немає Бога",  то  спочатку  він  повинен  пізнати  весь  неосяж-
ний  світ,  весь  всесвіт  з  мільярдами  виблискуючих  зірок  і  сонць,
вивчити  всі  часи  і  простори.  Лише  після  цього,  із  знанням
справи,  він  може  сказати: "Ніде  я  не  знайшов  Бога".
Але  для того, щоб  так сказати, потрібно  бути  Всемогутнім  і

Усевидющим.  Тобто,  потрібно  бути  самому  Богом".
І  наостанок,  дитяче  запитання,  яке  дуже  подобається  Богові:

"Господи,  давай  дружити?"
Юдін Р. Н.

Дмитрик знав, що завтра у нього самий кращий день – день його
народження. А це означає, що будуть подарунки, в гості приїдуть
друзі й можна буде пізно лягти спати.
Друзів Дмитрик дуже любив, але подарунки любив ще більше.
Якби друзів не треба було пригощати, ділитися, поздоровляти з їх
днями народження, то це були б просто золото, а не друзі. А так
прийдуть, привітають, з'їдять бабусині пироги і, що ще гірше, за-
хочуть погратися улюбленою машинкою з радіокеруванням.

Одна ця думка розривала Дмитрикові серце на сотні ма-
леньких шматочків.
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Бабуся Галя, помітивши нахмурене обличчя онука, вирішила по-
цікавитися, в чому справа.

– Дмитрику, поглянь, які рум'яні пироги. Твої улюблені – з брус-
ницею.

– Бачу, – буркнув Дмитрик і втупився на батькову чашку, яка сто-
яла на кухонному столі.

– Ти часом не захворів, онучок? А ну, розповідай, що сталося.
– Не хочу я дня на-

родження, – випалив
Дмитрик.

– Ось тобі на. Як це –
не хочу? Чому?

– А тому, що прийде
Маринка і поїсть всі пи-
роги з брусницею, а
Сашко обов'язково поч-
не просити машинку і
доведеться йому посту-
питися, Катруся з'їсть

всі цукерки, а Сашко, як торік, усюди почне сунути свій ніс і розгор-
тати подарунки.

– Ну і що в цьому поганого? А хіба тобі було б цікаво гуляти одно-
му з машинками і їсти пиріжки? Мабуть, від нудьги та від пиріжків
захворів би, – розсміялася бабуся.
Але Дмитрикові було не до сміху. Смішно надувши щоки, він сум-

но дивився перед собою і ніяк не збирався миритися з втратою
пиріжків та улюбленої машинки.
Тоді бабуся, бачачи настрій онука, вирішила підбадьорити його.
– А послухай-но, Дмитрику, історію...
Сталася ця історія одного дня вранці на кухні. Чайник вирі-

шив, що він головніший за всіх інших і лише від нього зале-
жить, бути вранішньому чаю, чи ні. Він навіть оповістив
про це всіх оточуючих гучним пронизливим свист-
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ком. Чашки, ображені до самої глибини своєї ураженої чашкової
душі, вирішили, що вони теж не останні особи в кухонному царстві
і без них чаю не дуже поп'єш, і втекли у шафу. Слідом за ними
збунтувалися блюдця та ложки. Грізно пирхнула цукорниця і схо-
валася в найтемніше місце. І навіть банка з варенням забралася в
холодильник й сховалася за двома пузатими банками червоних
помідорів. Прийшов господар квартири снідати, а стіл порожній:
ні чашки, ні блюдця, ні ложечки. Почав шукати цукорницю, а її і
слід зник. Заглянув у холодильник, шукаючи улюблене малинове
варення, а його немає. Лише чайник гордо пихтить на плиті. Вирує
і пускає пар від величності. Засмутився тоді господар і розхотів пити
чай. Схопив чайник, вилив з нього всю воду і поклав у стіл. А
потім погасив світло і пішов з кухні. Чекали мешканці кухні, коли
повернеться господар, але пройшов обід, вечеря, пробігла ніч, а
господар не приходить. Тоді захвилювалися кухонні мешканці і зро-
зуміли, що вони один без одного нічого не варті, а вся їх сила в
дружбі і взаємодопомозі. Стали потихеньку повертатися на старе
місце, поки не зібралися у повному складі. І зрозуміли, що не мо-
жуть бути вони один без одного: чайник без чашок, чашки без ло-
жок, чай без окропу, цукру й малинового варення. І так зраділи, що
почали шуміти, а на шум той прибіг господар. Включив світло, а
на столі повна гармонія: все на своїх місцях, і чай в чашці плещеть-
ся улюблений. Сів радісний господар на своє місце, а радісний
посуд – на своїх. Так оновився звичний порядок речей, і всі зрозу-
міли, що кожен важливий для іншого, і що гордий і самовпевне-
ний приречений на самоту та забуття. І стали жити як раніше –
дружно, поважаючи один одного і не виділяючись.

– Я зрозумів, – зрадів Дмитрик. – адже це так добре, коли є той,
кому з тобою цікаво, з ким можна поділитися улюбленою іграш-
кою і пригостити цукерками. А коли всі поодинці, то навіть купа
подарунків і гори цукерок не порадують анітрохи. Мабуть, не

відмінятиму день народження цього року.
Евеліна Каравай
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Данька любив зиму. За Новий рік, петарди і снігокат. І ще за те,
що взимку вечорами видно зірки. Якщо з розгону перекинешся в
замет і раптом побачиш їх – весь світ на короткий час завмирає, двір
робиться маленьким-маленьким, а простір піднебесся – глибоким і
безмежним. І звідти, з безмежності, прямо на тебе дивляться зірки.
Данька вже знав сузір'я: упевнено міг показати Велику Ведмеди-

цю, Касіопею та Оріон. Касіопея була схожа на букву "М", в якої ро-
з'їхалися в сторони ніжки. Оріон пізнавався по трьох зірках, які ви-
шикувалися в ряд. А Велика Ведмедиця нагадувала ківш із зігнутою
ручкою. Все це показав Даньці дідусь, коли вечорами забирав його з
тренувань з легкої атлетики. Вони завертали в неосвітлений тихий
двір, дідусь зупинявся і піднімав голову до неба. Данька теж піднімав.
Вони стояли мовчки, і Данька знав, що у дідуся, коли він дивився на
зірки, так само завмирало серце, як у нього самого.
Але, дізнавшись   назви сузір'їв, стояти мовчки Данька вже не міг.
– Пояс Оріону, – поважно сказав він дідусеві, вказуючи на три

зірки низько над дахами.
– Правильно, – відповів дідусь – А де Велика Ведмедиця?
Данька пошукав і знайшов.
– А недалеко від неї – дивися – Мала Ведмедиця, – додав дідусь.

– І Полярна зірка. Де Полярна зірка, там північ.
– Велику бачу, Малу ні, – зізнався Данька, дивлячись в небо.

Там тьмяно світилися невеликі розрізнені зірочки і ніяк не склада-
лися в сузір'я.
Дідусь став показувати – серйозно і докладно. Данька теж

умів бути серйозним, але недовго. Тому він почав кричати,
підстрибувати і тикати пальцем в небо:
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– Там Полярна зірка, там північ! Північ над нами! Північ над нами!
Дідусь лише усміхнувся поблажливо.
– Взагалі-то, місто не місце для спостережень, – сказав він. – В

місті зірки мружаться.
– Це як? – швидко запитав Данька.
– Якщо тобі в обличчя направити яскраве-яскраве світло, ти що

зробиш? Правильно, заплющиш очі. А тепер уяви собі: величезне місто
світить безліччю яскравих вогнів прямо в космос. Ось зірки і мружаться.

– Все зрозуміло. Мала Ведмедиця замружена, тому я її і не бачу.
– Точно, – сказав дідусь.
Коли вони прийшли додому, мама вже повернулася з роботи.

Данька зразу повідомив їй головну новину: зірки мружаться від
міських ліхтарів, тому їх так погано видно.
Мама похитала голо-

вою і докірливо сказала
дідусеві:

– Ну навіщо збивати
дитину з пантелику… є
ж зрозуміліші пояснення.

– Здається, він пре-
красно все зрозумів, – за-
перечив дідусь і підморг-
нув Даньці. І Данька
йому підморгнув.
Настала весна. Заме-

ти осіли. Сніг у всьому місті нестримно танув. Все тверде під нога-
ми стало рідким, все шорстке – слизьким, все біле – сірим, коричне-
вим та чорним. Дні стали довшими, і вечорами вже не видно було
зірок. А потім прийшло літо – яскраве, запорошене та жарке. Літо
Данька теж любив. За відкриті вікна, тополиний пух і футбол.

В кінці літа сталася подія: мама і тато взяли Даньку в похід.
Похід називався "родинним". Окрім дорослих там були біля-

ве вертке дівча і два малюка-карапузи. Один з малюків
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весь час ревів. Дівча йшло поряд з мамою, безглуздо хихикало і роз-
мовляти не збиралося. Данька затужив.
До вечора, коли на галявині поставили намети і розвели вог-

нище, він остаточно зрозумів, що хоче додому. Дорослі співали
під гітару, малята вже спали, а дівча ховалося десь. Данька відійшов
від вогнища, аби нікого не бачити, і помітив за стіжками сіна
світлий силует. Хтось стояв до пояса у високій траві та дивився в
небо. Це виявилося те саме дівча – світлі хвостики, білий спортив-
ний костюм. На Даньку вона не звертала уваги. Повільно підня-
ла руки, ніби готувалася злетіти. Данька поглянув туди, куди ди-
вилася вона, і завмер.
Небо сяяло. Стільки зірок Данька не бачив ніде і ніколи. Вели-

чезні, яскраві мерехтіли вони над лісом, близько-близько до землі. В
глибині неба розсипом сяяли світила поменше, а ще далі світився
якнайтонший зоряний пил.

– О-о-о. – видихнув Данька.
Він навіть не намагався знайти знайомі контури сузір'їв. Зараз йому

було все одно, як називаються окремі зірки і як вони розташовані. А
небо дивилося на нього з таким же захватом, як він на небо.
Зірки немов торкнулися його своїми променями – торкнулися

обличчя,  очей,  плечей. І було так, ніби зірки – друзі, з якими він
давно не бачився. Тепер вони зустрілися. І зоряне небо обійняло
його.

– Данило! Віра! – донеслося від вогнища. – Данько, ти де? Віра,
йди сюди!
Дівча зашаруділо травою і втекло. Данька постояв ще трохи і

теж пішов до вогнища. Дорослі співали про вигин жовтої гітари.
Віра сиділа і мовчки дивилася у вогонь. Вона тепер зовсім не зда-
валася такою безглуздою і верткою, як вдень. Данька сів поряд з
нею і сказав:

– Здорово, коли зірки не мружаться.
Вона кивнула і посміхнулася.

Наталія Білоусова
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Небо було чимось засмучене і міняло свій настрій кожні п'ять хви-
лин. Земля відразу примітила це, але, мудра, вона нічого не сказала,
і тільки мовчки спостерігала за своїм другом. Ось на його ясний ви-
сокий лоб налетіли задумливі хмарки, ось замутилися очі й зблідли
губи, ось заграв хворий рум'янець на щоках, і тривожно засовалися
хмари, ось гнівно почав дихати вітер з його ніздрів, ось затремтіли
вії, і ось, нарешті, Небо розплакалося. Матінка Земля полегшено
зітхнула і дбайливо-ніжно погладила м'якою кроною дерева щоку
свого друга. Сльози полегшили горе, хмаринки на Небі розгладили-
ся, прояснився погляд.

– Ну, розповідай, – повільно і м'яко
сказала Земля, – що сталося?
Невелика хмарка, яка ще висіла на

Небі, гойднулася. Небо промови-
ло: – Сонце мене не любить
більше!

– Сонце тебе не любить?
– Так! Воно тепер любить озеро!
– Озеро?
– Так! Кожен ранок Сонце купається в його водах і дарить йому

своє Золото, а вечорами Сонце стелить доріжку з діамантів на озер-
них покривалах, так що я навіть червонію.

– Від заздрості?
– Ні  – від образи! Сонце мене зовсім не любить! – і Небо знову
приготувалося розридатися.

Але Земля не звернула уваги на мокрі очі Неба. Вона лише по-
хитала головою і спокійно зауважила:

– Небо, Небо! Як же Сонцю не любити тебе? Адже воно
живе в тобі і приходить щодня, аби разом з тобою, через

тебе принести світло і радість всім нам – Озеру,
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Землі, Квітам і Травам, всім-всім. Повір мені, Сонце любить тебе
більше всіх!

– Правда? – з надією запитало Небо.
– Так!
– А чому воно мені не дарить золота?
– Тому що, коли воно в тобі, – ти саме – золото!
– А чому не прикрашає мене діамантами?
– Небо, пригадай діамантові зірки! Вони кращі за діаманти. Вони –

віддзеркалення Сонця – для тебе, коли його немає поруч!
– А чому воно не завжди зі мною, якщо любить? Чому воно йде

вночі? Адже мені так темно без нього?
– Сонце йде вночі, аби ти не переставало радіти йому, аби чека-

ло його повернення, аби готувалося до його приходу! – посміхнула-
ся Земля і додала – І, напевно, щоб пам'ятало, що без нього – темно,
і саме ти, Небо, без Сонця темне!

– Значить, Сонце, любить мене?
– Сонце дуже тебе любить!
– Любить... – повторило Небо і радісно поцілувало задоволену

Землю у маківку – І я його дуже люблю!
Після цих слів Небо стало ясним-ясним. Таким ясним, що неза-

баром на ньому заграло Золоте Сонце.
Інна Сапега
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Один хлопчик приїхав влітку на канікули в село до бабусі. Пішли
вони якось в ліс по гриби та ягоди. Йде онук  лісом: то лозиною на
молодому дереві листочок зіб'є, то квіточку просто так зірве і кине
на землю, то грибок неїстівний ніжкою роздавить. Побачила це ба-
буся і говорить онукові:

– Навіщо ти ліс обра-
жаєш? Навіщо даремно квіти
зриваєш і гриби давиш?
Кожна травичка жива, так
само дихає, як і ти!

– Подумаєш, – відповідає
їй онук, – ще виростуть!

– Ні, не виростуть! Ось
зірвав ти квіточку лісову та
викинув. А вона восени на-
сіння своє хотіла в землю
опустити і навесні зрадів би
ліс квітковою галявиною. Прилетіли би бджоли на галявину для збору
нектару солодкого, і подарувала б вона тобі мед смачний. А так, онуку,
залишишся ти взимку без меду корисного! Ось збив ти листочок на
молоденькому дереві, поламав гілочку. Захворіє тепер деревце, ски-
не всі свої листочки і не виросте у велике гіллясте дерево, і не буде
тебе воно накривати своєю тінню в жаркий день. І грибок, не по-
трібний нам, даремно ти поламав та розтоптав. Чим же тепер хар-
чуватися будуть мурашки та жучки різні? Нікого і ніколи ображати
не можна. А добрі справи завжди добром обернуться.

Запам'ятав пораду бабусі онук і виріс доброю людиною.
Ірина Горбачова
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У Сергійка в  класі у багатьох хлопців не було батька. Тобто вони
були живі, але жили окремо. Хто сидів у в'язниці, хто кудись виїхав
і не залишив адреси. Батько Сергійка приходив раз на місяць і при-
носив подарунки. Дістане іграшку, посидить, вони зіграють в шаш-
ки, і швиденько йде. Навіть чаю не поп'є. Мама і бабуся в цей час
сиділи на кухні.
Останнім часом батько почав давати Сергійкові і гроші. Бабуся

бурчала:
– Бач, як вправно влаштувався, від сина відкупляється.
Але Сергійко любив батька. І мама, це відчувалося, теж любила,

хоча ніколи не просила залишитися. Гроші батька у Сергійка не бра-
ла. А йому навіщо? Морозиво йому і так купували.

– Давай гроші в церкву віднесемо, – запропонував Сергійко. Вони
з мамою любили ходити до церкви.

– Давай, – відразу погодилася мама. – І тобі пора, нарешті, на
сповідь.

– Які у нього гріхи? – втрутилася бабуся. – Куди ти його потягнеш?
– А підемо разом, бабусю? – сказав Сергійко.
– Я вік прожила, і вже абияк доживу, – відповідала бабуся. – Я

чесно працювала, не крала, вино не пила, не палила, яка мені
сповідь?
Мама лише зітхнула.
Увечері вони з Сергійком прочитали окрім вечірніх молитов

акафіст Ангелу Хранителю, а вранці встали раніше, нічого не їли,
не пили і пішли до церкви.

– А що батюшці говорити? – хвилювався Сергійко.
– Що запитає, те і говорити. Сам же знаєш, в чому грішний.

З бабусею сперечаєшся...
– Вона більше мене сперечається! – вигукнув Сергійко.

– Вона взагалі так даремно свариться!
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– Ось вже і засуджуєш, – зауважила мама. – Навіть якщо бабуся і
не права, не можна засуджувати. Вона ж літня людина. Ти доживи
до її років, ще невідомо, яким будеш.
У церкві вони купили свічки і пішли в праву прибудову, де неза-

баром розпочалося сповідання. Спочатку отець Віктор читав спільну
молитву і суворо запитував, чи лікувалися у екстрасенсів, чи ходили
на проповіді наїжджих гастролерів, різних сектантів... Потім знову
читав молитву, кажучи час від часу:

– Назвіть свої імена.
І Сергійко разом з усіма квапли-

во, щоб встигнути, говорив:
– Сергій!
Попереду Сергійка  стояла

дівчинка його років, може, навіть,
поменше. У руках вона тримала
листочок із зошита, на якому було
великими літерами написано:
"Мої гріхи". Звичайно, підгляда-
ти було недобре, але Сергійко
мимоволі прочитав, заспокоюю-
чи себе тим, що це неначе обмін
досвідом. Було написано на лист-
ку: "Лінувалася йти в дитсадок за
братом. Лінувалася мити посуд.
Лінувалася вчити уроки. Лінувалася мити підлогу. В п'ятницю
випила молока".
Сергійко прочитав і охнув. Ні, у нього гріхи були покрутіші. З уроків

з хлопцями в кіно втікав. Кіно було доросле і непристойне. А по-
суд? Сергійко не те, щоб лінується, але тягне час. Він знає, що
бабуся заставляє його, заставляє, а потім сама вимиє. А вчора
його посилали в магазин, а він сказав, що треба вчити уроки, а

сам базікав цілу годину по телефону з Юлею, всіх вчителів
просміяли...
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Ну, ось і Сергійкова мама пішла до батюшки. Видно, що плаче.
Батюшка вкриває її схилену голову єпитрахиллю, хрестить зверху і
відпускає.
Сергійко зібрався з духом, перехрестився і підійшов до батюшки.

Коли той запропонував говорити про свої гріхи, то у Сергійка рап-
том вирвалося само собою:

– Батюшко, а як молитися, аби тато став з нами весь час жити?
– Молися, миле дитятко, молися своїм сердечком чистим, Гос-

подь дасть по вірі і молитвам.
І ще довго говорив батюшка із Сергійком.
А потім було Причастя. І ці урочисті слова: "Причащається раб

Божий Сергій...", в цей час хор співав: "Тєло Хрістово пріімітє, Істоч-
ніка Бєзсмєртного вкусітє". Сергійко причастився, поцілував Чашу,
зі схрещеними руками підійшов до столика, де привітна бабуся по-
дала йому крихітний срібний ківш з солодкою водою і дала м'яку
просфору.
Вдома радісний Сергійко увірвався в кімнату до бабусі й радісно

закричав:
– Бабусю! Ти б знала, скільки у мене гріхів! А ти говорила! Не

віриш? А ось підемо, підемо разом наступного разу.
А увечері раптом зателефонував тато. І Сергійко довго говорив з

ним. А в кінці сказав:
– Тату, по телефону розмовляти так нецікаво. Давай без телефо-

ну. Мені, тату, грошей не треба, і іграшок не треба. Ти так просто
приходь. Прийдеш?

– Прийду, – сказав батько.
– Ні, ти зовсім приходь, – сказав Сергійко.
Батько промовчав. Увечері Сергійко довго молився.

Володимир Крупін
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В одному з монастирів жили два монахи суворим, подвижниць-
ким життям. Вони так догодили Богові, що на них видимим чином
опочивала благодать Святого Духу: кожен з них один на одному
помічав ніби деякий відблиск, або сяяння, довкола голови.
Але одного разу одному з цих монахів необхідно було   бути рано

вранці в п'ятницю поза стінами монастиря, щоб  виконати свій по-
слух. Тут він зустрів людину, яка вживала їжу.
Не стерпів благочестивий монах і почав докоряти цій людині:
– Ну, чи можна тобі в п'ятницю так рано їсти? Як тобі не сором-

но порушувати піст і древній християнський звичай? Бог тебе пока-
рає за це.
Наступного дня монах-засуджувач повернувся в обитель. Коли

він зустрівся зі своїм сподвижником, той, поглянувши на нього, зди-
вувався, оскільки дивного знаку присутності благодаті Божої не по-
бачив на ньому.

– Що це, брат?! – вигукнув він. – Ти, мабуть, що-небудь зробив
погане?

– Ні справою, ні думками не знаходжу, що чимось згрішив! –
відповів монах, який засудив ближнього свого.

– Пригадай: можливо, засудив кого?
– О, так! Я пригадав: вчора я засудив людину за те, що вона рано

вранці вживала їжу. Молися про мене, брат, аби Бог пробачив мені
цей гріх.
Два тижні після цього обидва монахи несли посилені подвиги в
посту і молитві, і лише після цього знову однаково засяяла на обох
благодать Божа.
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