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ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ГОСПОДЬ?
Д В А   В А Ж Л И В И Х   З А П И Т А Н Н Я.

РОЗДУМИ СЕСТРИ ВАССИ

"А Марія (Магдалина) стояла
біля труни і плакала. І коли
плакала, нахилилась до гроба, і
бачить двох ангелів, що в білім
сиділи: одного - біля голови,
іншого - біля ніг, де лежало тіло
Ісуса. І вони сказали їй: "Жінко!
Чому ти плачеш?" Каже їм:
"Забрали Господа мого. І не
знаю, де поклали Його".
Сказавши оце, обернулась назад,
і бачить Ісуса, що стоїть, але не
впізнала, що то Ісус. Ісус каже
їй: "Жінко! Чому ти плачеш? Кого
шукаєш?" Вона, думаючи, що то
садівник, каже Йому: "Пане!
Якщо ти виніс Його, скажи мені,
де ти поклав Його, і я візьму
Його". Ісус каже їй: "Маріє!" А
вона обернулася і відповідає
Йому: "Раввуні!" (що означає
"Учителю!") (Ін. 20:11-16).

Згідно з Євангелієм від Марка,
після воскресіння Христос
вперше явився Марії Магдалині

(Мк. 16: 9). І першими словами,
виголошеними воскреслим
Господом, стали два дуже втішні
запитання, звернені  до
скорботної жінки:

1) "Жінко! Чому ти плачеш?";
2) "Кого шукаєш?"
Ці два важливих запитання

Він продовжує ставити перед
усіма чоловіками і жінками,
перед усіма нами на життєвому
шляху, на якому зустрічаються
сльози і бажання. "Чому ти
плачеш? Кого шукаєш?"

Марії Магдалині потрібен

короткий момент, щоб відчути
найбільшу,  нескінченну розраду
цих слів. Але іншим людям може
знадобитися набагато більше
часу, щоб усвідомити, що
воскреслий Господь знаходиться
тут, переді мною., Я можу шукати
відповід і в неправильному
напрямку і в неправильних
місцях.

Нехай же сьогодні я знову почну
свій шлях і впізнаю люблячий голос
Господа серед усіх моїх печалей і
бажань, який запитує мене: "Жінко!
Чому ти плачеш?" і "Кого шукаєш?"
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ПРИЄМНА
НЕСПОДІВАНКА

Історія з життя
Друзі, наше життя насправді прекрасне. І створюємо ми

його таким самі: своїми думками, вчинками, ставленням один
до одного, до навколишньої дійсності. А це безпосередньо
залежить від відкритості людей своїм позитивним почуттям
і від здатності поділитися цими почуттями з іншими. А зі свого
досвіду знаю, що це не завжди просто. Точніше, людяність
у нас прокидається лише тоді, коли приходить усвідомлення
і відмова від своїх страхів, комплексів, егоцентризму і манії
величі.

І ось, скинувши непотрібні маски
і звичні шаблони поведінки, ми тим
самим відкриваємося Світлу і
здатні розглянути це Світло в людях,
які оточують нас. І цей ланцюг
позитиву постійно зростає,
передається від людини до людини.

До таких внутрішніх відкриттів
підвів мене зовсім звичайний, але
в той же час і незвичайний випадок.
Здійснюючи свою щоденну вечірню
прогулянку, заодно зайшла в кіоск

купити проїзний квиток на автобус.
Знаєте, в таких кіосках не завжди,
але буває, продають проїзні квитки.
Питаю у продавця: "А у Вас є
проїзний?" її відповідь мене просто
ввела в ступор: "Ні, СВІЙ я не дам -
вже робочий день закінчується".
Оскільки я не почула звичне "ні" або
"ми не продаємо", то вирішила не
йти, а все ж уточнити, як це
продавець не може мені ось так
взяти і ДАТИ СВІЙ проїзний квиток?!

Тобто, чому не можу його купити.
Вже після уточнень з'ясувалося, що
під час своєї роботи в кіоску жінка
давала свій проїзний зовсім
незнайомим людям, і вже
наприкінці робочого дня їй
повертали квиток. Якби я зайшла
вранці, вона б і мені його дала
"покататися".

Тобто ця добра жінка дає свій
власний проїзний квиток просто
так нужденним людям, які,
покористувавшись, потім їй його
повертають!

Ця жінка дала мені урок. Адже є
ще люди, які не соромляться
допомагати, здійснювати посильні
добрі справи. Але найважливіше,
люди не втратили здатності
довіряти ближнім своїм. І кожен так
може! Адже все залежить від
вибору людини, яким саме думкам
віддати перевагу.   .

Як мудро сказано в книзі
Анастасії Нових "Сенсей": "Що ти
Мучишся? Поглянь навколо, які
люди тебе оточують. Коли ти
побачиш в них найкраще, твої
проблеми зникнуть".

Олеся БЕНЯШ.

ПРИТЧА
ПРО

КАМІНЬ
Дивний морський берег у

всій його неосяжній красі. Тут
гармонійно поєднуються,
здавалося 6, абсолютно
протилежні один одному
елементи різних стихій. З
одного боку, розпечений пісок
- невблаганний і нещадний
воїн руйнівної Пустелі. З
іншого боку, прохолодна вода
- животворна сила творця
форм Світового Океану. Ніби
смерть і життя переплелися в
цьому місці, створюючи
незвичайні умови існування
для тих, хто знаходиться за
волею долі на кордоні їх
світів.

Відшліфовані до блиску гладкі
камені і камінчики, розкидані
уздовж берега, претендували на
звання довгожителів такого
таємничого Порталу. І здавалося,

кому як не їм повинні бути відомі
головні таємниці цього буття. Але.
чи так це насправді? Чи знали вони
про те, що знаходилося за межами
простору, який вони займали?

Камінь в камінь, як кажуть,
тверда копалина. Колись він був
частиною величезної скелі,
упираючись своєю вершиною в
саме Небо. Однак, перебуваючи в
єдності, камінь мріяв про
самостійність. Численні тріщини
сумнівів з часом зробили свою
руйнівну роботу, втіливши тим
самим його мрію в реальність.

Але довгоочікувана
самостійність виявилася не такою
вже радісною, як він уявляв. Кожен
день стихії, ніби змагаючись, став
випробовувати його на міцність.
Камінь розпирало від злості і
образи. Він відчайдушно чинив опір
вітрові, що відшаровував його
піщинки і поступово перетворював
його на пил. Він чинив супротив
сонцю, що розпалювало його
поверхню. Камінь протистояв
навіть воді, до якої таємно тяжів,
особливо коли вона омивала його
своєю цілющою прохолодою,
рятуючи від палючих променів
сонця. Йому подобалося бути
настільки неприступною, сутністю
навіть перед хвилями, які ритмічно
накочувалися.

Камінь пишався собою, своєю
формою, своєю незалежністю.
Посміювався над піском, яким
легко управляли стихії. Він і не

підозрював, що з часом і його
спіткає та ж доля.

Більшу частину своїх днів камінь
нудьгував, дивлячись на гнітючу
одноманітність і монотонність
навколишнього ландшафту. Іноді він
забавляв себе питанням: "А в чому
ж сенс?" Часто, споглядаючи
польоти птахів, камінь заздрив їхній
свободі і легкості, з якою вони
досягають променистих висот і
невідомих захмарних далей.
Бували секунди, коли він жадав
обміняти все своє довге кепське
життя на коротку мить їхнього
чудового, стрімкого польоту.

Так і проживав камінь все своє
"валунне" буття в собі і тільки для
себе. Він навіть не помічав, в яке
дивне і таємниче місце закинула
його доля. Він не бачив, скільки сил
і часу витрачали на нього сонце,
вітер і вода, щоб перетворити його
дурну, тверду сутність на якісно
новий стан. Аж надто міцною була
його гординя протягом століть. Аж
надто важкою була його матерія.

Мабуть, тому камінню, що
лежало на стику двох світів, відоме
лише власне буденне життя. І хоча
у деяких з них зовнішні грані давно
вже ідеально відшліфовані, все ж
всередині вони залишаються
всього-на-всього каменем.

(З книги
 Анастасії Нових

 "Птахи і камінь")
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Вишиває осінь на канві зеленій золоті квітки...
Євген Плужник

* * *
Падає з дерев пожовкле листя,
День уже в обіди догорів, -
Кажуть, що вночі на передмістя
Осінь приблукала з хуторів.
В центрі вона буде завтра ранком,
Повагом вступаючи туди...
Що ж! Приходь,

задумлива селянко,
Я тебе побачити радий.

Леонід Кльосов

ПІЗНЯ ОСІНЬ

Ой, гуляє осінь та виграва.
Пожовтіли листячка і трава.
Закотилось сонечко за хмарки,
Сиротіють яблуні і ярки.
Віє прохолодою навкруги,
Пришерхають скалками береги.
Заховались зайчики під кущі, -
Хай дерева вмиються у дощі.
Зиму нам чистенькими зустрічать,
Щоб мороз і віхолу обвінчать,
До зими-весіллячка саночки
Приготуйте загоді, діточки.

Марійка Підгорянка

Х Л О П Ч И К  І  Л А С Т І В К А

Ластівочко мила,
Де хочеш літати?
Чи тобі не шкода
Гніздечко лишати?

Шкода, милий хлопче,
- Але що чинити?
Як зима настане,
Тяжко буде жити.

- Путь тобі щаслива,
Хоть і далеченька!
Прилітай здорова
На весні, рідненька.

-Прилечу, мій хлопче,
Із чужого краю,
Під твоїм віконцем
Пісню заспіваю.

Яків Щоголів

О С І Н Ь

Висне небо синє, сине, та не те;
Світить, та не гріє сонце золоте.
Оголилось поле од серпа й коси, -
Ніде приліпитись крапельці роси.
Темная діброва стихла і мовчить,

Листя пожовтіле з дерева летить.
Хоч би де замріла квіточка одна"
Тільки й червоніє що горобина.
Здалека під небом,

в вирій летючи,
Голосно курли чуть журавлів ключі.

Олександр Олесь

 * * *
Жалко і весело! Сльози і сміх!
Зелено, любо, і с іється сніг.. .
Зимно становиться...

трави й квітки
Хутко вбираються в білі свитки.
В хустках всміхаються личка

жоржин,
В смушках сховались коралі

шипшин.
В ряднах нап'ятих стоять

нагідки,
Всі чорнобривці наділи

шапки.

Ніби всі вбрались на свято якесь,
Ніби зійшлись на весілля чиєсь...
Тільки з городу барвінок один
Дивиться журно в садочок крізь тин.

Володимир Сосюра

О С І Н Ь

Облітають квіти, обриває вітер
Пелюстки печальні в синій тишині.
По садах пустинних їде гордовито
Осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом
Синьоока осінь їде навмання.
В'яне все навколо, де пройдуть копита,
Золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер
Пелюстки печальні й розкида кругом.
Скрізь якась покора в тишині розлита,
І берізка гола мерзне за вікном.

Євген Плужник

* * *
Коли надходить вересень злотавий
Повільною ходою і, йдучи,
Шовкові пестить вруна і отави,
І журавлі гуртуються в ключі,
Вночі люблю дивитися, як креслять
Засинений осінній небосхил
Падучі зорі, - наче сіє тесля
Сріблясту тирсу з-під огнистих пил...
Огню такого! Стомлена природа
Опочиває у красі такій,
Що, мабуть, справді вища нагорода
За пристрасть літа - тихий супокій!

Павло Грабовський

О С І Н Ь

Осінню дмухнуло -
Висохли квіточки,
Хнуро, безпритуло
Глянули садочки.
Жовкне і травиця,
Така її доля,
Хіба зелениться
Хлібець серед поля.
Швидко погнав води
Струмок бистрохвилий,
Пташки від негоди
Подалися в ірій.

Олександр Олесь

З О Л ОТ І   К В І Т К И

Вишиває осінь на канві зеленій
Золоті квітки.
Квіти оживають, і з дерев спадають
Жовті нагідки.
Яблука і груші падають на землю,
Боки, спини б'ють,
Люди їх збирають, у мішки ховають,
Кури їх клюють.
Бавляться дітками,

бавляться квітками,
Моляться батьки.
Вишиває осінь на канві зеленій
Золоті квітки.

Грицько Чупринка

О С І Н Ь

Чорний степ на виднокрузі.
Густо стелеться туман,
Ніби злився з чорній тузі
З сірим небом океан.
Кожна хмарка, кожна смуга
Сипле крапельки наниз;
Плаче осінь, ллється туга
Морем виплаканих сліз.
Сивий килим сріблотканий
Осінь-зрадниця снує;
На поляни крізь тумани
Дрібний дощик сипле, б'є.
За осінньою журбою
Світлих днів уже нема.
Швидко з білою гарбою
Прийде владарка-зима.
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У НОВИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК -

З БОЖИМ
БЛАГОСЛОВЕННЯМ

У Бірках стало доброю тради-
цією перед новим навчальним
роком благословляти школярів та
їхніх батьків. Не став винятком й
нинішній рік. 28 серпня  у Свято-
Миколаївській церкві проведено
молебінь з чином благословіння з
нагоди початку навчання. Його
провів настоятель храму
Володимир (Сошин). Отець щиро
привітав мирян з важливою подію
у їхньому житті. На згадку зроблено
цю фотографію.

СВЯЩЕНИК
ОЛЕКСАНДР МЕНЬ

9 жовтня минає 25 років з дня
загибелі священика Російської
Православної Церкви, богослова,
проповідника, автора книг з богослов'я,
історії християнства та інших релігій
Олександра Володимировича Меня.

Він народився 22 січня 1935 року в Москві, у
сім'ї єврейського походження. Прабабуся отця
Олександра - Ганна Йосипівна, рано овдовіла, проте
одна виховала семеро дітей. В молодості, у період
свого життя в Харкові, вона важко захворіла і її
зцілив молитвою сам отець Іоанн
Кронштадтський (не так давно зарахований
Православною Церквою до лику святих).

 Батько священика - Володимир Григорович
Мень, 1902 року народження, працював інженером
на текстильній фабриці. Мати - Олена Семенівна
Мень, народилася у 1909 році. З юності тягнулася
до християнства. Вивчала в Харківській приватній
гімназії православне віровчення.

У віці шести місяців Олександр Мень був
хрещений разом з матір'ю. Хрещення було
здійснене таємно священиком Катакомбної
церкви отцем Серафимом.

Навчався О. В. Мень у московській школі в
Стрем'янному провулку, яка нині відома як школа
№ 1060. Вчився в Московському хутряному

і н с т и т у т і
(1953-1954
роках), потім у
Іркутському
сільгоспінституті
(1955-1958),
звідки виклю-
чений за релі-
гійні пере-
конання. 1 черв-
ня 1958 року,
був рукопо-
кладений в
диякони, за
місяць після
відрахування з
сільгоспінституту.
1 вересня 1960
року (після

закінчення Ленінградської духовної семінарії) - у
священики в Донському монастирі єпископом
Стефаном (Нікітіним), і направлений другим
священиком в храм Покрову Пресвятої Богородиці
в село Алабіно (50 км від Москви).

У 1964 році отець Олександр був переведений
в Церкву поблизу станції Тарасівка на Ярославській
залізниці, де пропрацював другим священиком 6
років, а в 1970 році - у храм Стрітення Господнього
у м. Пушкіно, під Москвою (Ярославська
залізниця). У цьому храмі він прослужив другим
священиком до 1989 року, коли був призначений
настоятелем.

9 вересня 1990 року життєвий шлях
Олександра Меня був обірваний рукою вбивці,
коли він йшов на Недільну літургію. До сьогодні
вбивцю так і не знайдено.

Історія Церкви для отця Олександра - це

боротьба справжнього християнства з
язичницькими нашаруваннями. Мракобісся і
обскурантизм вважав ганьбою для християн. У
своїй шеститомній праці з історії релігії отець
Олександр ясно сформулював своє переконання,
що між даними науки і Священним Писанням
немає суперечностей. Суперечності бачать ті,
хто не знає історії і літературних жанрів
Стародавнього Сходу, не вміє читати Біблію.
Тому так багато сил він віддав тому, щоб навчити
сучасників розуміти Біблію. Його знання біблеїста
отримали міжнародне визнання вже в 70-і роки,
коли він був запрошений взяти участь у виданні
Брюссельської Біблії (у ній йому належать
коментарі до П'ятикнижжя Мойсея і книг Пророків).
За кордон він в ті роки не виїжджав, вся робота
відбувалася в Москві.

У своїх літературних роботах отець
Олександр ставив перед собою, окрім пастирської
роботи, такі завдання: 1) проводити синтез Біблії
і науки, зокрема історичної, 2) розповідати про
церковну історію і життя в Церкві у світлі
Євангелія.

Отець Олександр вважав, що най-
важливішими завданнями сучасного
пастиря повинні бути проповідь і місія, а
найбільша небезпека для християн -
замикатися  У "благополучному"
церковному "гетто".


