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19 січня 2014 року, у свято
Хрещення Господнього,
Святіший Патріарх Московський
і всієї Русі Кирил звершив
Літургію свт. Василія Великого
та чин великого освячення води
в Богоявленському кафед-
ральному соборі в Москві. Після
закінчення богослужіння
Предстоятель Руської Церкви
звернувся до віруючих із
словами проповіді.

Усіх вас, дорогі владики, отці,
брати й сестри, сердечно вітаю з
великим дванадесятих святом
Богоявлення Господнього.

«Нині  явилася  Божа  благо-
дать», — говорить у посланні до
учня свого апостол Павел. І
невипадкові ці слова, бо благодать
Божа через народження, хрещення,
життя, страждання, смерть і
воскресіння Спасителя зведена на
рід людський. Під благодаттю ми
маємо на увазі частину Божест-
венного життя, Його силу і Його
енергію — ця сама Божественна
енергія і зійшла на рід людський
через Господа Ісуса Христа.

Ми знаємо, що й до пришестя у
світ Спасителя благодать Божа
вибірково, за молитвами особливо
натхненних мужів, за невимовним
Божественним Промислом відоб-
ражалася навіть на матеріальних
предметах. Відомо, що саме так
був наділений благодаттю жезл
Аарона, брата Мойсея: він розцвів,
ставши для єврейського народу, що
рятувався втечею з Єгипту,
символом і знаком, що особлива
сила Божа почиває на Мойсеї та
Аароні (Числ. 17). А хіба не була
явленням Божої благодаті манна,
якою живився вибраний рід
протягом сорока років подорожі по
пустелі? І потім, коли за велінням
Божим було створено перший
старозавітний храм — скинію, там
у святая святих, в особливому
відділенні скинії, було поміщено
ковчег заповіту, де зберігалася
манна, послана з неба, і розквітлий
жезл Аарона.

І Старий Заповіт, і особливо
Завіт Новий сповнені безліччю
яскравих прикладів того, як
благодать Божа, Божественна

Свято Хрещення Господнього
в Богоявленському кафедральному соборі

енергія, яка живить весь всесвіт, але
насамперед звернена до людей,
сходила на людей за посеред-
ництвом предметів. Так отримува-
ли зцілення ті, хто лише торкався
краю одягу Спасителя. Зцілювалися
ті, на кого падала тінь апостола
Петра, що проходив поруч. Зцілю-
валися від дотику хусток, частинок
одягу, зцілювалися за допомогою
інших фізичних предметів, у тому
числі водою, адже саме так ще за
часів пророка й Предтечі Хрести-
теля Іоанна від гріховної скверни у
водах Йордану освячувалися люди.

Інакше кажучи, у нашому світі і в
нашому житті все є взаємопо-
в'язаним — духовне й матеріальне,
і ми знаємо точно, що без Бо-
жественного начала і Божественної
сили не може існувати матеріаль-
ний світ. Господь посилає Свою
благодать на все — на весь космос,
на живе й на неживе, але особливим
чином Він спрямовує Свою
благодать на предмети, пов'язані з
релігійним досвідом людей. Ми
знаємо про існування чудотворних
ікон, ми знаємо про існування
чудотворних предметів. І сьогодні
ми всі з вами були співучасниками
таїнства великого освячення води,
коли вода — фізичний предмет,
хімічна субстанція — пронизується
благодаттю Божою, не втрачаючи
своїх матеріальних властивостей,
але набуваючи особливої духовної
властивості. Інакше кажучи, весь
багатотисячолітній релігійний
досвід людей свідчить про те, що
Божественна сила діє не тільки
безпосередньо на свідомість,
розум, волю або фізичні сили
людини, але й передається через
предмети, які Богом обираються
для того, щоб бути сховищами,
що роздають благодать.

«Ми особливо відчуваємо силу
благодаті Божої, що виходить від
священних предметів тоді, коли
стикаємося із загальнохристи-
янськими святинями. Цього року
милістю Божою зі Святої гори Афон
до нас привезено Дари волхвів —
велику святиню, яка з перших днів
існування християнства зберігала-
ся спочатку в сім'ї Діви Марії та
Іосифа Обручника, а потім в
Єрусалимській християнській об-
щині. Ця велика святиня, якої
торкалися руки Самого Спасителя
і Його Пречистої Матері, насичена
Божественною благодаттю, і вона
віддає благодать людям протягом
двох тисяч років. Усі православні
люди знають, якою є сила справжньої
святині, на якій почиває Божест-
венна благодать, і багатотисячні
черги, що збиралися в нашому граді
і в Петербурзі, і ще будуть
збиратися в Мінську та в Києві,
свідчать про палку віру людей у те,
що через ці священні предмети,
привезені до нас для поклоніння,
благодать народженого у Віфлеємі
Спасителя передається тим, хто
з вірою їх торкається.

Завжди були, є і будуть люди,
які не вірять у Бога і для яких все
те, про що ми говоримо, не існує.
Не тому, що вони можуть довести
зворотне, а просто тому, що їм не
дано повірити до якогось моменту
їхнього життя, адже віра є Божим
даром. Те, що ці люди не визнають
святинь, — зрозуміло. Але скор-
ботою наповнюється серце, коли
люди, які називають себе право-
славними, уподібнюють ідолопок-
лонникам своїх братів і сестер по
вірі, які багато годин стоять для
того, щоб вклонитися
святиням. Тут вже не
можна сказати, що ці
люди не знають вчення
Церкви, що вони не
знають тих прикладів, які
я сьогодні навів, що вони
не знають, що все те, чого
торкається благодать
Божа, стає носієм цієї
благодаті. Який же гріх
на душу беруть ці лю-
ди, які своїми публіч-
ними висловлюваннями
намагаються осквернити

добрі й світлі почуття тих, хто з
глибокою вірою йде назустріч
Богові, торкаючись святинь!

Багато чого було за дві тисячі
років християнської історії. Ми
сьогодні живемо у важкі часи, хоча
легких часів ніколи не бувало. І
нашою християнською відповіддю
на все те, що намагається похит-
нути нашу віру, повинна бути
глибока переконаність у правоті
слова Божого, у правоті христи-
янської традиції, у правоті того
скарбу віри й благочестя, який
зберігається в Церкві і торкаючись
якого ми здатні змінити своє життя
на краще.

Я вітаю всіх вас, мої дорогі, з
великим святом. Тішуся з того, як
багато людей відвідує в цей день
храми, як люди, ще вчора
невоцерковлені, нині, не боячись
морозів, занурюються у хрещенську
купіль. Для когось і це може здатися
нерозумним, але скажіть тим, хто
здійснює цей подвиг, що це
нерозумно, і вони дадуть відповідь
вам простими словами, деякі з яких
ми почули вчора й сьогодні через
засоби масової інформації. Знаємо,
що справжній релігійний досвід
людини — це і є підгрунтя його
віри. Дай Боже, щоб віра право-
славна завжди зберігалася в
нашому народі, щоб ніякі спокуси й
хитросплетіння не робили цю віру
слабкішою, щоб по вірі знаходили
ми дар благодаті, у тому числі той,
який маємо сьогодні, у день
Богоявлення Господнього, через
святу воду. Амінь.

Прес-служба
Патріарха Московського

і всієї Русі.
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Влада щось промимрила
спросоння і прокинулася.

- Господи, як холодно, -
простогнала, здригаючись.
Вона куталася в стару
дублянку; пінопласт під
боками шарудів і скрипів.
Обіч неї спали стомлені
життям такі ж безхатченки.
Хтось крутився на цупкому
папері коробів і стогнав,
хтось з хрюканням і
присвистом хропів у дале-
кому кутку, хтось кричав у
сні і лаявся.

Не спалося Владі. Лежала,
прислухалася, думала. За
розбитими дверима під'їзду
гудів вітер.

- Як паршиво. Їсти хочеть-
ся... Холодно, - здригалася
Влада, і не прокляття, а
молитва зривалася з її уст. -
Господи Ісусе Христе, Сину
Божий, молю заради Пречис-
тої Твоєї Матері, почуй мене,
негідну рабу Твою.

Господи, в милостивій владі
Твоїй чадо Твоє. Господи,
прости мені всі прогрішіння
вільні і невільні...

Цю невеличку іконку з
молитвою вчора їй всунув у
руку німий хлопець, їй хотіло-
ся клясти, кричати, лаятись...
Їй були остогидлі ці зелено-
сірі панелі, брудно-білі стіни,
"прикрашені" рекламними
плакатами, і всі мешканці-
безпритульні. З болем, як про
щось недосяжне і жадане,
вона мріяла про окрему
кімнату, яку колись давно
мала. Але так по-дурному
втратила. І ось тепер за
примхами долі чи за власною
дурістю повинна була зали-
шатися в цьому підвалі.
Жаль залазив у душу.

- Господи, настав мене на
істинний путь твоїх заповідей
і розум просвіти світлом
Христовим для спасіння душі
і зцілення тіла...

Вона жила тут вже два
місяці. Але із цими людьми
так і не змогла подружитися.
У Віки не було ні житла, ні
батьків. Вона валялася в
брудному кутку серед кар-
тонних коробів. Вона завжди
була брудна, голодна і
обшарпана. У Лінки - мати
п'яниця, сварилася і била її,
приводила додому всяку
наволоч. Вона і вижила донь-
ку з дому, і дівчина ночувала
де прийдеться, була в'яла і
зла, як оса. Її тут так і нази-
вали: "осою". Ромка трима-
лась і продовжувала обби-
вати пороги різних установ -
просила, вимагала, плакала.
Вона все ще надіялася повер-

"НЕВИННОГО БОГ НЕ ЦУРАЄТЬСЯ..."

нути свою квартиру, яку
відписала своєму коханцю, а
той її продав. "Ти утопією
займаєшся, - доводила їй
Лінка. - Немає правди на світі.
Нічого ти не доб'єшся!" Ром-
ка вислуховувала,  морщила
носика і продовжувала ходи-
ти. "Яка ж це утопія, коли мені
немає де жити? Я не відступ-
лю," - запевняла Ромка. Віка
змірювала всіх презирливим
поглядом, трохи мружила
свої синюваті короткозорі очі
і говорила: "Зажене нас усіх
доля в пекло!"

Ромка була вкрай ображе-
на. Інша на її місці махнула б
на все рукою та на тому б і
заспокоїлася. Але не така
Ромка, щоб розчаровуватися,
відступати, відмовлятися від
свого. Вона поїхала до Києва,
побувала навіть у міністер-
стві. А там нібито пообіцяли
справжню дійову допомогу.
Та однак справа її посувалася
дуже повільно. Ромка вже
відчувала близький і ганеб-
ний провал, але трималася
гідно.

- Господи, благослови мене
в домі, на вулиці і в кожному
місці Твого панування. Гос-
поди, схорони під покровом
Твоїм....

Влада все куталася в
потерту дублянку, насунула,
аж на очі в'язану шапку,
закутувала шию товстим
шарфом. Вона відчувала
неминучість змін. Так не
повинно тривати! Сьогодні її
черга діставати продукти.
Треба було вже давно встати
і йти просити чи красти. В
підвалі стояла холоднеча.
Вода в пластикових пляшках
замерзла. Скоро схопиться
Ромка, підфарбується, наве-
де марафет і поскакає на
високих підборах до проку-
ратури. А Лінка, певне,
присікається: "Чого спиш?
Твоя черга нас годувати!"

- Господи, збережи від
летючої кулі, меча, отрути,
від смертоносної виразки і
непотрібної смерті...

Влада сплющує очі,
лежить. Вчора Ромка сказала,
що знайшла собі покрови-
теля. Цікаво, хто ж та людина,
що хоче подбати про Ромчину
долю? А якщо це небезпечний
тип або якийсь маніяк? Хоча
б на деякий час позбутися
тривожних думок.

- Господи, відгороди мене
від усяких видимих і невиди-
мих ворогів... від всякої біди,
від усіх нещасть...

Влада стискає в руці
іконку, кладе її до кишені,
встає, нашвидку натягає на
ноги порвані дуті валяночки
і, здригаючись від холоду,
починає копирсатися в
великій валізі. Зненацька
поруч почула чийсь голос,
але не змогла відразу
визначити, чи чує цей голос
наяву чи, може, це їй
вчувається. З зусиллям по-
вернула голову і в напів-
мороці розрізнила якусь
скоцюрблену постать. Довго
дивилася на неї, напружуючи
зір, нарешті усвідомила, що
бачить перед собою бліде
обличчя юнака, на яке спадає
русяве густе волосся; над
верхньою губою руділи рі-
денькі вусики. Юнак вору-
шив губами, але жодного
звука з уст не було чути. Це
ж вчорашній її зустрічний,
що силоміць всунув їй в
руку образок з молитвою.
Тіло його лежало скручене і
нерухоме.Влада відвернула-
ся. Знову дістала з кишені
іконку.

- Господи, зціли мене від
всякої хвороби, очисти від
всякої скверни і полегши мої
душевні муки...

Юнак глибоко зітхнув. Поза
спиною у Влади сипонуло
морозом. Вона схилилася над
юнаком, пильно дивлячись на
його губи, проте почула лише
зітхання. Що вона хотіла
почути? Її чекання були
позбавлені усякого логічного
змісту, бо парубок був німим.
Її пройняло незрозуміле
почуття. Вона знову почала
читати:

- Господи, даруй мені бла-
годать Духа Твого Святого на
літа мого життя, здоров'я і
мудрості у всіх благих
починаннях і любові в миру
із ближніми і далекими людь-
ми...

Дівчина хвилину ще прос-
тояла над ним, то нахилялася,
то розгиналася. Вона торкну-
лася до щоки парубка. Він
поволі відкрив очі, підвівся і
жестом звелів Владі іти за

ним. Вона почувала себе вже
краще, голова ніби прояс-
нилося. Не полишало тільки
відчуття голоду. Вона ще раз
пильно зазирнула в обличчя
юнакові. Потім поглянула на
своїх співмешканок, немов
хотіла їх запам'ятати, бо,
мабуть, більше ніколи їх не
побачить: як і багато інших,
ці бідолашні ще будуть
поневірятися по підвалах і,
розчавлені жорстоким сві-
том, скінчать свої дні безглуз-
до. Влада відчула до них
жаль, хотілося кричати...

- Господи, примнож і
укріпи розумові здібності і
тілесні сили, Тобою даровані
мені, Твоє благословення на
благочестиву і, якщо Тобі
угодно, сімейне життя і
дітонародження...

Вони пройшли брудним
смердючим коридором, і
скрипучі двері вивели їх у
світлий ранок. Тепер Влада
у всьому бачила радість - і в
ранкових променях, і в падінні
пухнастих сніжинок, і в сві-
жому повітрі, і в кафе на око-
лиці, і в ясних очах парубка.

- Господи, даруй мені,
грішній рабі Твоїй, благо-
словення у вранішній час, у
обідній час і в час ночі заради
імені Твого...

Сніжинки без упину падали
на дахи будинків, на зашерхлі
кригою калюжі, на вії і на
губи.

- Царство Твоє вічне, все-
сильне і всемогутнє...

Вітер гнав зграйки сірого
відмерлого листя, підхо-
плював пухнасті сніжинки,
кружляв ними.

Влада йшла слідом за німим
юнаком. Поминувши містеч-
ко, вони зупинилися перед
дверима невеличкої церков-
ки. Вони зайшли. В церкві
панувала півсутінь, а на серці
у Влади було світло, затишно
і тепло, бо її за руку тримав
юнак, якому вона вірила.
Вона відчувала, що і він
щасливий і окрилений.

Радість же Станіслава була
безмежна. Забувши про те,
що обділений, він по-дитя-
чому, був щасливий. Він
впився очима в гарне облич-
чя Влади, замилувано пере-
водив погляд на ікони і думав,
що ніколи не відпустить
ніжної дівочої руки із своєї
долоні. Він все зробить, щоб
вона була щаслива і йому в
цьому допоможе Бог!

Уляна ГОРЯНА
 (Валентина СІРА).
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Друзі розійшлися і
Марина, зачекавши кілька
хвилин в своїх кімнаті,
вийшла з неї до чоловікового
кабінету, в якому той любив
приймати гостей. В кабінеті
був довгий стіл, дорогі
зручні крісла і непере-
вершений бар. Павло Івано-
вич, господар, пишався ним
незмірно. Ні в одного з його
друзів такого бару не було, а
вони всі були заможні люди.
Господар був скупенький,
тому таємно наливав в
спорожнілі пляшки звичай-
ного вина, закупорював і
подавав на стіл, як давнє,
надзвичайно дороге, замор-
ське. Дружина, третя закон-
на, була молода і вродлива.
Для підняття своєї значи-
мості, як це було з вином,
Павло Іванович новим
знайомим представляв її, як
нащадка давнього графсь-
кого роду, хоч вона була з
далекого глухого села.
Дивлячись на Марину,
знайомим не важко було
уявити молоду жінку в роз-
кішному палаці, в пишному
одязі та в дорогоцінних
прикрасах, ще кращих за ті,
які вона носила тепер і тому
безперечно вірили у її високе
становище. Жінка була висо-
ка, струнка, з довгим темним
волоссям, з витонченим ста-
ном та пишними стегнами.
Вираз очей, великих та
чорних, виказував простоту
її походження, та чоловіки
бачили в них завжди лише
добродушність та задово-
лення життям. Проживши
голодні дитинство та юність,
жінка, дійсно була задоволена
теперішнім достатком. Чоло-
вік був старший від неї на
тридцять вісім років. Дома не
був деспотом, не допі-
кав_ревнощами жінці-кра-
суні. Вечори майже завжди
проводив вдома з друзями,
які виказували завжди готов-
ність служити та підко-
рятися. Пригощаючись конь-
яком і "дорогими" винами,
гості дякували за щедре
вгощання, палко доводячи,
що ці напої безмірно корисні
для здоров'я господаря.

Цього вечора охоронник,
спостерігаючи за господа-
рем, вирішив, що він теж
може напитися донесхочу,
вважаючи, що п'яний госпо-
дар не даватиме ніяких
вказівок, тож випив стільки
побажав, а провівши гостей,
пішов у свою кімнату і спо-
кійно влігся на дивані.

Дружина, зазирнувши в
напіввідчинені двері чолові-
кового кабінету, зойкнула,
притиснула руку до грудей,

СЛЬОЗИ СИНА БОЖОГО
кинулася до чоловіка, який
лежав на підлозі і, ставши
біля нього на коліна, приклала
вухо до серця. Биття серця
ледь було чути. Чоловік був
непритомний.

- Миколо Гнатовичу, ідіть
сюди! - вигукнула жінка,
гучно стукаючи в двері
охоронникової кімнати.

Той миттю вискочив з
кімнати і, здивовано озира-
ючись, промимрив:

- Що сталося? Хто стукав?
- Це я стукала, - пояснила

господиня, - з  Павликом,
тобто з Павлом Івановичем,
щось   сталося,   він  ледве
дихає.   Телефонуйте  Яросла-
ву Степановичу нехай негай-
но приїздить!

За кілька хвилин з'явився
лікар, оглянув хворого і
коротко наказав:

- Інсульт, кличте медсестер,
потрібний постійний догляд.

Вранці в будинку з'явило-
ся спеціальне ліжко для тяж-
кохворого, а за кілька днів до
нього повернулася свідомість
та пам'ять. Але чітка вимова
кожного слова не поверну-
лася.

Хворий жестами наказав
принести йому папір і ручку.
Марина сама виконала цей
наказ, вважаючи, що чоловік
писатиме заповіт. Вона слід-
кувала за його рукою, зата-
мувавши подих. Спадкоємців
було багато, але дружина
знала, що Павло Іванович
найбільше за всіх любить її і
їхню донечку Вікусю, але від
хворого можна чекати чого
завгодно. Напруживши всі
сили, чоловік написав: "Я не
хочу помирати. Дорога моя,
бери побільше грошей і біжи
до церкви, постав свічки за
моє здоров'я. Вклоняйся
перед образами теж за моє
здоров'я і батюшка нехай за
мене молиться. Вірю: лише
Бог відає нашим життям. Я в
нього вірив і ходив до
церкви, і гроші на церкву
завжди давав. Іди скоріше".

"Про заповіт не йдеться.
Отже, все дістанеться мені і
Вікусі", - радісно подумала
дружина, вбираючись до
церкви.

Прикутий до ліжка хворо-
бою, Павло Іванович помітно
хвилювався, розмірковуючи:
невже доведеться помирати?
А як же залишити новий
розкішний будинок, незчис-
ленні багатства у вигляді
вкладів та золота, молоду
дружину? Вона ж нічого не
розуміє в паперах. Її одурять
і обкрадуть. Розтягнуть все.
Він один в родині умів роби-
ти гроші. Найме, приміром,
робітників на свій завод з

випробувальним терміном на
місяць, а в кінці місяця цього
робітника звільнюють з
роботи без зарплати і на його
місце беруть іншого на таких
же умовах. Це тільки один
епізод, а їх було безліч різних
махінацій та підробок
документів. Гроші з усіх
сторін пливли до його
кишені. Аж самому не віри-
лося, що за короткий строк
став багатієм.

Павло Іванович щодня
поривався піднятися з ліжка,
але покращення лікарі не
передбачали. Хворий наказав
сповістити своїм родичам про
його стан і просити їх теж йти
до церкви, щоб йому скоріше
одужати.

Місяць тому Павло Івано-
вич був порівняно міцним та
здоровим на вигляд чоло-
віком, сивина густо переплі-
талася з його колись буйним
русявим чубом, сірі очі
допитливо придивлялися до
співрозмовників та зустріч-
них, немов прицінюючись, чи
можна мати якусь користь від
цієї людини.

Тепер же на ліжку лежав
виснажений чоловік, старий
та безпомічний.

Одного ранку хворому
стало краще: біль відступив і
дихати стало легше. Чоловіку
здалося, що його душа зали-
шила тіло і він летить до Бога,
прямісінько в Рай.

Враз його політ спинила
величезна постать в яскравій
оксамитовій накидці поверх
білосніжної сорочки.

"Син Божий - Ісус Хрис-
тос", - майнула думка у від-
ходячого. Страх охопив ду-
шу олігарха перед величчю
цієї постаті. Він впав на коліна
і простогнав, щоб викликати
співчуття:

-  Боже милий, спаси мене!
Син Божий непорушно

стояв перед ним і пронизував
своїм поглядом наскрізь.

- Боже, - продовжував олі-
гарх, - я завжди вірив, що ти
є на світі. Я просив у тебе
допомоги і завжди чесно
віддячував тобі за неї.

- Ти брав мене у спільники?
- вимогливо запитав Спаси-
тель.

Олігарх розгубився.
- Не знаю... Мабуть, так...
- Але ж я заповідав: не

вкради!
Стоячи на колінах зі

схиленою головою, винува-
тець пробурмотів:

-Я хотів усе мати і тому
жертвував тобі дорогі
подарунки...

- Але ж заповідав: не
побажай собі добра
ближнього...

Олігарх припав до Божих
ніг:

- Я любив тебе і задоб-
рював, щоб і ти мене любив...

- Але ж я заповідав: люби
ближнього! - настійно лунав
Божий голос.

Стало тихо.
Олігарх підвів голову,

спішно розмірковуючи, чим
же виправдати себе.

Син Божий стояв перед
ним і зосереджено дивився на
небо, яке вражало своєю
яскравою блакиттю, по ньо-
му пливли білі пухнасті хма-
ринки і здавалося, що воно
розквітло пролісками. Небо
було продовженням земної
краси, земного Раю.

В свідомості Всевишнього
з'явилися спогади: побачив
себе немовлям в яслах для
овець. Мати припадала до
нього, вкриваючи від холоду
своїм тілом. Він побажав
з'явитися на світ звичайною
дитиною в бідній родині. Він,
що мав Землю з усіма її
багатствами, подаровану
Богом-батьком. Батько ство-
рив її для нього. Проте він
народився в людській подобі,
щоб віддати Землю людям,
бажаючи їм щасливої долі.
Для цього він склав десять
заповідей, по яких мали жити
і мати його, Сина Божого, за
приклад.

Він взяв собі дванадцять
учнів, щоб вони теж відмо-
вилися від земних благ і йшли
по його стопах, навчаючи
інших. Він, Син Божий, мав
подарувати землянам віч-
ність, якщо вони складуть
екзамен на вірність його
заповідям. Як же земляни
перекрутили і спотворили
його вчення. Ось цей олігарх,
як і багато інших, вирішив
взяти його в подільники і
задобрити награбованим.
Син Божий тяжко зітхнув.
Повіяв вітер. Здійнявся
ураган. Великі краплі дощу,
то були сльози Сина Божого,
впали на землю. Не важко
здогадатися, що творилося в
його душі. Любов підлості не
вибачає. Десяток золотих
змій розітнули потемніле
небо.

Олігарх не побачив тих
спалахів: його душа спопе-
лилася в їхньому пекельному
вогні. Ще довго по загуб-
леній душі трагічно стогнав
грім. Вітер погнав далі чорні
хмари, блискавки раз-у-раз
освічували землю, ніби
відшукували грішні душі.
Небом прокотився грім,
немов тисячі дзвонів загули,
погрозливо застерігаючи:

- Людино, схаменися!

Уляна ГОРЯНА
 (Валентина СІРА).
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Завітайте знову у Свято-
Миколаївську церкву  і
зціліть свою душу молит-
вою до Бога, помилуйтесь
красою старовинного хра-
му.

Хай Бог вас благослов-
ляє на добрі справи!
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