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ЯК ЖИТИ, ЩОБ ВРЯТУВАТИСЬ
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа!

Дорогі наші друзі! Нині частіше, ніж
будь-коли за весь час мого життя, а це
немало років, доводиться чути
запитання: "Як жити, щоб не загинути?"
"Як жити, щоб врятуватися?" -
запитують віряни. "Як жити?" -
запитують і ті, чиє поняття про життя
не сягає далі завтрашнього дня.

Це запитання ставлять і молоді, які
щойно починають жити, і літні, хто вже
завершує свій життєвий шлях,
наприкінці якого вони зробили
страшне відкриття, що життя вже
прожите, але не на радість творення,
і вся праця, всі зусилля вкладені у
всепожираючу розруху та загибель.

Так, запитання "Як  жити?" -
зовсім не безпідставне.

Він запитав: "Учителю! Що мені
робити, щоб успадкувати життя вічне?"
(Лк. 10, 25). Завжди треба нам
звертатися до Слова Божого. Як каже
Господь: "У законі що писано?" (Лк.
10,26). "Люби Господа Бога твого всім
серцем твоїм, і всією душею твоєю, і
всією думкою твоєю ... люби ближнього
твого, як самого себе; на цих двох
заповідях увесь Закон і Пророки" (Мф.
22, 37-40).

Так-так, ми знаємо цей закон і
вимоги його. Ми знаємо і те, як
виконати його життям своїм.

Господом дана заповідь: "Не
роби іншому того, чого не бажаєш
собі".

Ця заповідь теж завжди з нами,
завжди при нас як невсипущий і
неупереджений страж. Вона
виявляє, вона викриває одночасно
і наше знання, і наше лукавство.
Якщо законника євангельського
Господь змушує визнати, що тому
відоме все необхідне для
порятунку, то і ми не виправ-
даємося наївним запитанням,
нібито не знали шляхи порятунку
до сьогодні. Божий закон - один, і
дві заповіді залишаються
непорушними на всі часи, поки
стоїть світ. Це два якоря життя.
Люби Бога всім серцем, всією
душею ... Люби ближнього, як
самого себе.

ЛЮБИ БЛИЖНЬОГО СВОГО...
АЛЕ ХТО Ж МІЙ БЛИЖНІЙ?

Про любов до Бога ми не ставимо
запитання, бо це здається нам,
віруючим, само собою зрозумілим.
Але ось ближній? Це ми прикриваємо
запитаннями свою малодушність, свої
духовні лінощі, своє небажання
трудитися, своє небажання любити.

Широка і глибока заповідь Божа.
А ми, ставши на шлях зарозумілого
судження, вмістивши в себе
одночасно почування і священика, і
левіта, що пройшли повз людину, що
бідує, теж проходимо повз всякого, хто
опиняється поруч, хто потребує нашої
уваги, хто просить нашої допомоги, вже
не кажучи про тих, хто просто
безмовно страждає поруч. І ось ми вже
не виконавці закону, а судді...

ЗАБУДЬ СЕБЕ І СВОЄ "Я".
ІДИ І ТВОРИ ДОБРО!

Чи почуємо ми визначення
Господнє для законника, для нас, які
знають закон: "Іди і ти роби таке ж"
(Лк. 10, 37). Забудь себе і своє "Я",
постав у центр життя свого ту
людину, якій потрібна твоя

допомога - чи матеріальна чи ду-
ховна.

Постав у центр життя того, кому
потрібен ближній, і стань ним ти.

Ось, дорогі наші, міра нашого
духовного віку, де криється відповідь
на запитання про порятунок. "Іди і ти
роби таке ж". Іди - і роби, як вчить
Господь. Твори добро всякому
нужденному в ньому, незважаючи ні
на походження людини, ні на суспільне
становище її, незважаючи ні на що. Іди
і твори добро, і ти виконаєш заповідь
любові.

Роби добро ... Роби його від серця,
в ім'я Бога, всім братам твоїм в Богові,
роби добро і ворогам, роби добро тим,
хто ненавидить і тим, хто образив тебе,
і ти виконаєш заповідь любові.

І любов до ближніх зробить тебе
близьким до Бога: ти виконаєш закон
Христовий і врятуєшся.

Але ось тепер, коли сп'яніння від
так званої духовної свободи, що
нахлинуло на нас, проходить,
розсіюється туман самообману і
зваблювання, і бачимо ми, що церкви
відкрилися або багато ще
відкриваються, монастирі приймають
тільки вчора охрещену молодь, і з
місць ув'язнення пишуть листи,
бажаючи тюремну камеру або барак
замінити на монастирську келію, то
саме тепер стає очевидним, що
творити діла любові, виконуючи закон
Христовий, не так-то просто. Так, цьому
треба вчитися, цього треба хотіти.
Треба тільки в справах любові до
ближнього побачити і відчути
можливість перетворення душі своєї,
можливість порятунку.

Рятуйтеся, друзі наші, рятуйтеся!
Рятуйтеся справою, проходячи
нелегкий, особливо нині, для всіх шлях
життя на спасіння.

Ти Сам, Милосердний Господи,
вдихни в нас почуття Своєї любові і
сподоби вічних радостей в країні
живих. Амінь.

Архімандрит  Іоанн (Крестьянкін).

16 (29) листопада 1992 р.
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ЛІТО-ЛІТЕЧКОНедарма літо вважається
улюбленою порою дітей, адже
саме влітку починаються
довгоочікувані і  найдовші
канікули - час відпочинку,
тепла і розваг! Діти купаються
в річці, засмагають, бігають по
зеленій травичці, збирають
квіти та ягоди... Дні довгі, а
вечори теплі.

Зазвичай на червень
випадає Трійця. На це свято
будинки прикрашають трава-
ми, квітами, зеленими гілками
дерев. Квіти зазвичай попе-
редньо освячують у церкві.

У ніч з 6 на 7 липня, на
Купало, юнаки розпалювали
велике вогнище і стрибали
через нього, а дівчата пуска-
ли по воді  в іночки.  Діти
стрибали через кропиву -
вважалося, що це допоможе
їм стати сильними і краси-
вими.

2 серпня - свято пророка
Іллі. Цей день вважався
кінцем літа, ночі ставали
холоднішими, а тому після
цього свята заборонялося
купатися у водоймах. У цей
час буває найбільше гроз.

14 серпня - свято Мако-
вія. У цей день прийнято
освячувати в церкві букети з
різнотрав'я та мак. А ще в
серпні відзначають три Спа-
са. Перший збі гається зі
святом Маковія, на другий,
Великий Спас (19 серпня),
зібраний урожай, а мед і хліб
несуть до церкви святити, з
третім (29 серпня) почи-
нається відліт ластівок до
теплих країв.

Олександр ОЛЕСЬ

ЛІТНІЙ РАНОК

Тепле сонце встало пишно,
Одягається розкішно
В яр і золото долина, -
Встань і ти, моя дитино!..

Подивися на рослинку;
Кожну квітку і травинку
Криє білая сльозинка -
Діамантова росинка.

Вітерець на тебе дише,
Джерегелями колише,
На вушко тобі шепоче,
Щоб вставало ти охоче.

РАЙДУГА

Райдуга з неба злетіла,
Райдуга впала на землю,
Барвами вкрила долину,
Плава і в'ється над нею,
Ніжно її обіймає,
Ясно всміхається сонцю,
Крила йому простягає...
Райдуга з неба упала,
Райдуга впала на землю...

* * *

Жовтим оком
дивиться ромашка:

 "Від такого цвіту дихать важко!"
І радіють бджоли-медоноші:
"А для нас

ці квітоньки - хороші!"
Повна липка радості і суму.
"Через що, - зітхає, -

стільки шуму?"
І ховає гілочки розквітлі,
Миті в зливах, скупані у світлі.
В лісі меду теплого налито:
Пахне цвіт на липці. Пахне літо!

Дніпрова ЧАЙКА

ПІД САМОГО КУПАЛА…

Під самого Купала,
Забувши сум і страх,
Ми папороть шукати
Ходімо по лісах.
Нехай і вовкулаки
Нам виють з-під кущів,
Нехай відьми, чортяки
Летять наперестрів,
Нехай в болото манять
Нас гроші вогняні -
Ми папороть шукаєм -
Вони нам не страшні!
Нехай слизька дорога,
І ніч, хоч око стрель,
Нехай над головою
Чортів - що лиш мель-мель!

Леся УКРАЇНКА

ТИША МОРСЬКА

В час гарячий" полудневий
Виглядаю у віконце:
Ясне небо, ясне море,
Ясні хмарки, ясне сонце.
Тиша в морі...
Ледве-ледве
Колихає море хвилі,
Не колишуться од вітру

На човнах вітрила білі.
З тихим плескотом на берег.
Рине хвилечка перлиста;
Править хтось

малим човенцем, -
В'ється стежечка злотиста.
Править хтось

малим човенцем.
Стиха весла підіймає,
І здається, що з весельця
Щире золото спадає.

ВИШЕНЬКИ

Поблискують черешеньки
В листі зелененькім,
Черешеньки ваблять очі
Діточкам маленьким.

Дівчаточко й хлопчаточко
Під деревцем скачуть,
Простягають рученята
Та мало не плачуть.

Раді б вишню з'їсти,
Та високо лізти,
Ой раді зірвати,
Та годі дістати!

- Ой вишеньки-черешеньки,
Червонії, спілі,
Чого ж бо ви так високо
Виросли на гіллі?

- Ой того ми так високо
Виросли на гіллі, -
Якби зросли низесенько.
Чи то ж бо доспіли?

Марія ПОЗНАНСЬКА

ОЙ, ЛІТЕЧКО, НЕ ВІДЛІТАЙ

Не дзвонять золотом лани,
Давно жита скосили...
Над лугом вранці тумани
Пливуть, як гуси сиві.
Ой літо, літо, почекай,
Не відлітай в далекий край!
Куди не гляну, не піду -
Уже відходить літо:
Не чуть зозуленьки в саду,
Прив'яли мальви-квіти...
Ой літо, літо, почекай,
Не відлітай в далекий край!
Вже скоро, скоро на ріллі
3ійде зелене жито,
Злетяться в лузі журавлі,
Візьмуть на крила літо
Та й понесуть у теплий край.
Ой літечко, не відлітай!
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ЛІТО-ЛІТЕЧКО
Марія ПРИГАРА

ПАХНЕ ЛІТО

На дзвінкій галяві теплим літом
Заквітчалась липка
першим цвітом,
І сама страшенно здивувалась:
"Та невже ж таке

зі мною сталось?"
Зашуміли трави над землею,
Здивувались також

разом з нею.
Забриніли дзвоники ласкаві:
"Ой, же й дух
солодкий на галяві!
Пелюстки у нас лілові й білі,
Та чомусь

ми пахнути не в силі..."

Тарас ШЕВЧЕНКО

* * *

Тече вода з-під явора
Яром на долину.
Пишається над водою
Червона калина.
Пишається калинонька,
Явор молодіє,
А кругом їх верболози
Й лози зеленіють.
Тече вода із-за гаю
Та попід горою,
Хлюпочуться качаточка
Помеж осокою.
А качечка випливає
З качуром за ними,
Ловить ряску, розмовляє
З дітками своїми.

Олександр ОЛЕСЬ

* * *

Гроза пройшла - зітхнули трави,
Квітки голівки підняли.
І сонце, тепле і ласкаве,
Спинило погляд на землі.
Здаля розвіялись тумани,
Знов ясно, пахощі, тепло...
Спинилась кров,

замовкли рани.
Пробите серце ожило.
Літає радість, щастя світе,
Дзвенять пташки

в садах рясних,
Сміються знозу трави, квіти...
А сльози

ще тремтять на них.

* * *

Нехай квони регочуть,
Лякають нас вогнем,
Хай роблять,
що лиш хочуть, -
по папороть ми йдем,
Як страшно в самотині!
Ми ж руки подамо
І вдвох хутчій ту квітку
Додому понесем
І нею наші душі
Найперше одімкнем.
І з попелу устануть
Колишнії скарби,
Обновляться руїни,
Розсиплються горби.
Живая думи, слово
Засяє, наче день…
Та цить же, темна сило, -
По папороть ми йдем!

* * *

Літній вечір… Гори в млі,
В золоті вершини…
А під ними ллється десь
Пісня України.

Гасне вечір.,. Сон обняв
Гори і долини...
А між горами літа,
Пісня України.

Ніч давно… Заснуло все…
Тільки море плине,
Та щебече понад ним
Пісня України.

Анатолій ЗАГРУДНИЙ

ЛІТО

Літо, літо золоте
Випиває роси
Таз пшениченьки плете
Україні коси.
Виглядає з-поміж віт
Вишнями в садочку,
Одяга на цілий світ
Сонячну сорочку.

Володимир ВЕРХОВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

Червоні барви і зелені,
Де червеь з барвами ходив.
І літо проситься у жмені -
Рясною стиглістю садів.

І ластовиння на обличчя,
Немов метелики, сіда.
А літо далі, далі кличе,
Де навіть стежка - золота…

Ікона Пресвятої Трійці.

Ікона мучеників Маккавеїв.

Ікона пророка Божого Іллі.
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ЙОГО ЗОРЯ НАД ТЯСМИНОМ
Коли ще учнем Олександрій-

ського культосвітнього училища
В'ячеслав Савустяненко, вирушав
на першу практику в  Олексан-
дрівський район, не думав не
гадав він, що назавжди оселиться
на берегах Тясмину. І стане наш
край для нього таким же рідним,
як і Полтавщина, і прийде тут до
нього визнання.

На одному з концертів художній
керівник Олександрівського район-
ного Будинку культури Віталій
Романович Бідненко запримітив
музиканта-початківця. Після закін-
чення училища В. М. Савустяненка
запросили до селища баяністом.

У  липні 1959 р. молодий
музикант почав самостійно
працювати. Підійшов до нього Віталій
Романович Бідненко і сказав:

- Через два дні - звітний кон-
церт у Кіровограді. Поїдуть солісти,
хор, танцювальний ансамбль. Тобі
завдання: вивчити партитури всіх
номерів. Розумію, що важко буде,
але хлопець ти тямущий. Не
підведи. Добре?

І  засів В'ячеслав Михайлович
за ноти. Працював з учасниками
самодіяльност і,  а вночі зали-
шався у Будинку культури, щоб ще
і ще раз повторити музичні твори.
Дуже не хотілося п ідвести на
першому самостійному концерті.

Та іспит витримав успішно.
Похвалив В. М. Савустяненка після
концерту і Вітал ій  Романович.
Пізніше він скаже про свого учня:
"Музикант від Бога".

Як керівник хору районного
Будинку культури, В. Р. Бідненко
намагався передати молодому
музиканту весь свій досвід. В. М.
Савустяненко став акомпаніа-
тором колективу, а у відсутність
керівника и сам заміняв його. В
1967 р. В. М. Савустяненку було

довірено керувати хором район-
ного Будинку культури.

- Боязко було після такої
досвідченої людини, як Віталій
Романович, приймати колектив, -
розповідає В'ячеслав Савустя-
ненко. - Боявся, щоб з моїм
приходом не розпався хор...
Спасибі Віталію Романовичу,
допоміг моєму становленню як
керівника.

Олександрівський хор під
керівництвом В'ячеслава Савустя-
ненка поступово набирав ще
більшої сили. Змінилася манера
співу колективу - з класичної, на
народну. Працьовитість керівника,
його вимогливість до себе
передалися аматорам. До того, хто
наполегливо трудиться, завжди
приходить успіх.

Хор став лауреатом кількох

всесоюзних та всеукраїнських
фестивалів, записався на платівку
фірми "Мелодія",  виступав у
багатьох телевізійних програмах.
"Тясмин" удостоєний звання
народного аматорського колек-
тиву, нагороджений Грамотою
Президії Верховної Ради Україн-
ської РСР.

А гастролей хору не злічити.
Об' їздив усю Україну. Завдяки
В'ячеславу Савустяненку зав'яза-
лася дружба між Тясмином і хором
"Банготне" з латвійського міста
Саулкрасти. Двічі їздили українці
в Прибалтику. Ст ільки ж разів
латвійці радували своїм співом
олександр івців . Пл ідну працю
В'ячеслава Савустяненка на
аматорській нив і г ідно оцінила
держава. Йому присвоєно звання
заслуженого працівника культури
України.

Маестро Савустяненко і сам
створив кілька хорів, що вибороли
почесне звання народних ама-
торських. Останнє його дітище -
хор ветеранів Олександрівського
міського  будинку культури теж
став окрасою хорової палітри
нашого краю.

Василь БІЛОШАПКА.

Коли номер готувався до
друку, то надійшла скорботна
звістка: на 76-му році життя після
тяжкої хвороби пішов у вічність
заслужений працівник культури
України В'ячеслав Михайлович
Савустяненко. Вічна йому пам'ять
і Царство небесне.

НАШІ
СУЧАСНИКИ


