Як купити рай?
Історичні джерела середньовіччя
свідчать про одну ганебну сторінку
церковної практики, пов’язану з торгівлею індульгенціями, коли за гроші
пропонувалося прощення гріхів. І не
тільки минулих, але, при кругленькій
сумі, й майбутніх. Такою грамотою...

Ст. 2

Їх доля дуже схожа…

Божа математика

Ми зустрілися через десять років.
Я з подивом дивився на того Сергія.
Переді мною стояв млявий чоловік
хворобливого вигляду. Знову, як і тоді,
хотів з ним поговорити… Але тепер
він був уже несповна розуму...
Я знав ще кількох людей, які...

Гриць одягнув картуза задом наперед, схопив велосипеда, скочив на
нього і щодуху помчав вулицею. Дарма, що шнурівки не були зав'язані, а
на губах виднілись залишки смаженої
яєчні. Це дрібниці. Зараз перед ним
серйозне завдання — знайти добре...

Ст. 5

Ст. 6

Як та чому загинув
Порт Роял

Коли катастрофа заспокоїлась, то
на місці розкішної піратської столиці
стирчали лише залишки деяких стін
та голови мертвих людей, затягнутих
щільним піском. Ці голови невдовзі
стали поживою бродячим собакам.

Ст. 7

ДВА БЕРЕГИ
Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя...
ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА
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«Ні багатства, ні злиднів» — біблійне гасло
«…віддали Ти від мене марноту та слово брехливе, УБОЗТВА Й БАГАТСТВА МЕНІ НЕ ДАВАЙ! Годуй мене хлібом, для мене
призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся, і не сказав: «Хто Господь?» і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив
Ім’я мого Бога» (Приповісті, 30:8-9).

Р

оків п’ятнадцять тому в одному відомому газетному виданні опублікували цікаву статтю
про П'єра Омідьяра, програміста, який у 1995
році створив онлайновий аукціон під назвою AuctionWeb
як частину свого особистого веб-сайту. Несподівано навіть для самого П’єра ця справа зробила його багатим.
Через 10 років він мав 10 мільйонів доларів. Але найцікавішим було не те, як він розбагатів, а як ставився до цього: разом з дружиною вони перераховували на благодійність сотні тисяч доларів. І особливо показовим стало
те, що він не віддався розкоші, а продовжував скромне
життя. Їздив на недорогому автомобілі, жив у невеликій
квартирі, як і десять років тому.
У цьому ж газетному номері була і стаття на 2 сторінки про сталеву імперію Mittal Steel Company N.V. та
її засновника і власника на ім’я Лакшмі Нівас Міттал, індійського підприємця-мільярдера, одного з найбільших
металургійних магнатів світу. Публікація завершувалась
пафосною заявою багатія: «Ми ніколи не скажемо: «Нам
досить!»». І справді — вони не зупиняються. Тільки за ос-

танні 5 років статки Лакшмі зросли на 5 мільярдів.
Тож скільки грошей потрібно для щасливого життя?
Де межа необхідного? Чи варто збагачення вважати основною ціллю існування? Саме такі питання хвилювали
побожних мудреців ще з далекої давнини. Актуальними
залишаються вони й сьогодні. Адже навколо нас чимало
і убогих, і заможних людей. При цьому мало хто свідомо
прагне до убозтва, але майже всі «звичайні» люди хочуть
розбагатіти, витрачаючи на це свої сили, здоров’я, час...
Не зупиняються і ті, хто вже багатий, і навіть надто багатий. А ось задоволених тим, що мають, — обмаль.
«От якби виграти мільйон!», — така мрія з’являється у
багатьох. «Швидкі гроші» приваблюють, і цим успішно користуються шахраї. Заради «легких грошей» коїться чимало злочинів. Інші ж шукають, як більше заробити; хтось
будує власний бізнес… І все це заради одного: швидко
розбагатіти. Крім того, спрацьовує ще один фактор погоні за великими статками — суперництво.
Навіщо все це? Відповідь лежить на поверхні — люди
вважають, що розбагатівши, стануть щасливими, і життя

зміниться на краще. Але, швидше за все, так не буде, бо
присвячуючи себе цьому, втрачають важливіше:
• не залишається часу для рідних: чоловік і дружина
рідко бачаться, а діти обділені увагою батьків;
• напруження, ризики, небезпека негативно впливають на здоров’я та душевний спокій;
• питання вічності, спасіння душі та відносин з Богом
відходять на задній план.
Однак життя в убозтві теж не робить людину щасливою і нерідко стає поштовхом до багатьох гріхів: заздрощів, ремствування, крадіжок…
Знав про це великий біблійний мудрець, тому й молився Богові та просив зберегти його від крайнощів, щоб
Господь не давав ні убозтва, ні багатства. Маючи впевненість, що для земного життя потрібно дуже мало, він не
став просити золота й срібла, бо дотримувався важливого принципу: «життя чоловіка не залежить від
достатку маєтку його» (Євангеліє від Луки, 12:15).
А що ти думаєш про це?
Павло Заплава
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ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Уроки задоволення

Як свідчать дані нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології, на даний час життям задоволена майже половина українців — 48%. Водночас християнами себе
вважають більше, ніж 62% громадян нашої держави. З цього видно, що і в них знаходяться
підстави для невдоволення.

І

дійсно — причин вистачає: низькі зарплати,
високі ціни, війна та пов’язані з нею переживання… Сотні інших проблем рано чи пізно починають турбувати кожного з нас, і залишатися щасливим при
цьому важко.

Однак ми знаємо, що Слово Боже засуджує «ремствувачів, незадоволених з долі своєї» (Юда, 1:16). Тому потрібно шукати вихід. Сучасні психологи і автори книг із саморозвитку дають сотні порад з цього приводу, та всі вони
зводяться в основному до того, як зробити вигляд, що
тебе все влаштовує. Але на практиці це має мало спільного з тим почуттям, яке має проявлятися в нашому житті. На
щастя, в Біблії достатньо детально розкрита ця тема, зокрема в посланнях апостола Павла.
«Великий же зиск — то благочестя із задоволенням»
(1Тим., 6:6) — чи не найвідоміший вірш про це. У ньому
розкривається один з принципів такого життя. В той час,
як деякі намагалися використовувати благочестя для того,
щоб отримати вигоду і, відповідно, потіху від неї, автор послання говорить протилежне. Коли людина веде благочестиве життя і радіє з того, то це і є великим зиском. Тобто
можна сказати, що воно залежить не від розміру вигоди,
яку отримуємо, а навпаки — чим більше ми щасливі з того,
що маємо, тим більше це збагачує нас.
В наступному вірші апостол Павло наводить основу для
такого розуміння: «Ми не принесли в світ нічого, то нічого
не можемо й винести». Якщо покладаємось на тимчасове,
то радість від цього ніяк не буде тривалою.
Отже, для того, щоб бути задоволеним, зовсім не
обов'язково мати достаток у всьому. У посланні до филип’ян автор пише: «Навчився я бути задоволеним із того,
що маю» (Флп., 4:11), і ключове слово тут — «навчився».
Якби він продовжив: «Бог дав мені талант бути задоволеним», то хтось з нас ще мав би право подумати: «А мені не
дано…». Та апостол говорить саме про навчання, тобто
колись і він цього не вмів, але доклав зусиль, щоб досягти

Як купити рай?

Якось поцікавився темами практичних семінарів на ютубі і помітив
цікаву тенденцію — більшість з них тією чи іншою мірою вчить, як бути
успішним у бізнесі і стати багатим. Воно ніби і непогано. Але якби хоча
б половина подібних семінарів була присвячена темі: як стати успішним
християнином і духовно багатою людиною, та зашкалювала «лайками»
і мільйонними переглядами…

І

сторичні джерела середньовіччя свідчать про одну ганебну сторінку церковної
практики, пов’язану з торгівлею індульгенціями, коли за гроші пропонувалося
прощення гріхів. І не тільки минулих,
але, при кругленькій сумі, й майбутніх.
Такою грамотою фактично гарантувався вільний вхід до раю. Потрібно було
тільки купити цей «прохідний» лист.
Сьогодні кожна освічена людина
уже не піддасться на таку аферу, але…
Десь у глибинах душі майже кожного
землянина вирують гени минулого і
продовжують переконувати, що за гроші, напевно, можна купити все, навіть
рай. Ви теж цього сподіваєтесь? Пропоную розібратись.
В Євангелії від Луки є розповідь Ісуса
Христа про багача та Лазаря. І коротко
подана характеристика їхнього життя.
Перший розкішно бенкетував, а другий голодував біля його воріт. Коли померли обидва, то в потойбічному житті
їхня участь кардинально розділилася.
Той, хто мав незліченні багатства і міг
собі дозволити придбати все на землі,
після смерті уже не міг купити навіть
пляшечки води з раю. Чому? Бо ці двері для нього були наглухо зачиненими.
Багач просив бодай краплю прохолоди
для спраглих уст і не отримав її. Цікаво,
що Господь не назвав імені цієї людини.
Бо в небесному списку життя воно було
відсутнє. Інша справа — Лазар: у супроводі ангелів був віднесений на лоно Авраама. І там утішався вічною радістю.

Нещодавно дивився ролик одного
блогера, де він на вулиці великого міста брав інтерв’ю на тему: «Що потрібно для щастя?». Пропонувалось назвати три речі, які, на думку опитуваних,
можуть ощасливити. І в тій трійці гроші зайняли мало не центральне місце,
конкурувало хіба що тільки здоров’я.
А як ви думаєте, з таким підходом до
життєвих цінностей, по який бік після
смерті будуть опитувані? Там, де Лазар,
чи там, де багач?
Писання не двозначно вчить, що грошолюбство є коренем зла. А який корінь,
таке і віття, а яке віття, такі й плоди. Рай і
пекло можна прирівняти до двох духовних комор, в які відповідно збираються
добрі та злі вчинки земного життя. І які
б великі гроші не мала колюча тернина,
вона не купить собі місце серед іскристого винограду.
Чому? Тому що жадоба до наживи
закриває очі на біду ближнього. Вона
не бачить навколо себе вдів і сиріт.
Грошолюбство не виплачує вчасно
заробітну плату і намагається зробити її якомога меншою. Колись апостол Яків про це написав так: «Ану ж
тепер ви, багачі, — плачте й ридайте
над лихом своїм, що вас має спіткати:
ваше багатство згнило, а ваші вбрання
міль поїла! Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти
вас, і поїсть ваше тіло, немов той огонь!
Ви скарби зібрали собі на останні дні! Ось
голосить заплата, що ви затримали в
робітників, які жали на ваших полях, — і

такого стану.
Для даної науки Господь щоденно створює можливості.
Кожна наша потреба, кожна нестача — це шанс окреслити
те, чого чекає від нас Бог. Якщо ми маємо потребу в грошах,
то можемо зациклитись на думці: «Десь знайду певну суму,
і тоді буду задоволений». Але існує кращий вибір — дякувати за те, що вже маємо. Тоді виробиться благочестя із
радістю, що вже є великим надбанням. Тут можна навести
приклад людини, яка не скористалась цією можливістю,
дозволивши бажанню панувати над собою.
У 21 розділі Першої книги царів описується повчальна
історія. Цар Ахав зажадав собі виноградника Навота, але за
законом ніхто не мав права віддавати спадщину своїх батьків, тому Навот відмовив йому. Ахав, який мав значні багатства, серед яких, як видно з тексту, й інші виноградники,
не зміг заспокоїтись на цьому, але «ввійшов до дому свого
гнівний… І ліг він на ліжку своїм, і відвернув своє обличчя,
і не їв хліба». Як ми бачимо далі, така поведінка призвела
до трагічних наслідків. Люди, які поставили свої бажання
вище за Божі закони, вдались до наклепів, убивства, що й
стало останньою краплею в чаші Господнього терпіння.
Серед нас немає царів, та й навряд хтось подумає вбити іншого за виноградник, але часто саме прагнення отримати втіху не дозволяє навчитись зворотному. У Євр. 13:5
записані такі слова: «Будьте у житті не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам-бо сказав: «Я тебе не
покину, ані не відступлюся від тебе!»
Любов до матеріального ніколи не дасть сказати: «Досить!», зате розуміння цінності того, що з нами Бог, допомагає усвідомити нікчемність земних благ у порівнянні з
присутністю Всевишнього. Людям важко бути радісними з
того, що мають лише їжу на сьогоднішній день. Але яке щастя мають ті, хто розуміє, що Господь, який цю їжу посилає,
щодня перебуває поряд з ними!
Тому немає потреби прагнути земних багатств, шукати
зиску від життя або примушувати себе виглядати щасливим. Головний урок задоволення вчить нас, що найцінніше
в житті — це Бог, який постійно з нами.
Сергій Кобзар

голосіння женців досягли вух Господа Саваота! Ви розкошували на землі й насолоджувались, серця свої вигодували, немов би на день
заколення»
(Біблія,
Послання апостола
Якова, 5:1-5).
Така перспектива
грошолюбів залишається актуальною
і
нині.
Вони нездатні
на витрати
д л я

справжньої «індульгенції», яка дозволяє
переступити поріг раю. Адже на ній
проглядається не цінник у грошових
еквівалентах, а кров Сина Божого, пролита на хресті за наші провини. Вона
приймається не заробленими купюра-

ми, а вірою і щирим покаянням. Тоді
підрахунок прибутку зміниться на пожертвування, мрії про вілли та яхти —
на турботу про знедолених, а любов до
розкоші — на служіння ближньому. І в
цьому справжнє щастя! Бо корінь грошолюбства переміниться на
зерно добра.

Життя часто
порівнюють з
полем, яке
потрібно
перейти.
Однак перш,
ніж його подолати, необхідно на ньому
щось посадити,
а дещо виполоти. Давайте
будемо
виполювати коріння
грошолюбства і
насаджувати лани
нелицемірної любові. Повірте, що на
схилку життя ми тоді
побачимо не криві
посмішки
недругів, а справжню
любов друзів, які з молитвою проведуть
нас до вічних райських осель.
Ігор Федьків

АКТУАЛЬНО

Чому люди прагнуть мати багато грошей?

Надзвичайно важко переоцінити значення грошей для сучасної людини. Вони відіграють вирішальну роль у відвідуванні магазину, здійсненні мандрівок, отриманні матеріальних чи інших
благ. Здається, що гроші всемогутні.

Д

оводилося чути приказку: «те, що не можна
вирішити за гроші, можна вирішити за великі гроші!» Навіть якщо відкинути корупційну
складову людських відносин, то неозброєним оком видно
безліч переваг і можливостей, що відкриваються ключем
під назвою «гроші».

Наприклад:
Впевненість у «завтрашньому дні». У часи нестабільності чи загрози твоїм заробіткам, добре мати певні заощадження, які дозволили б перелаштуватися на нові
рейки чи просто протриматися певний час.
Можливість подбати про здоров’я. З грошима можна
краще і раціональніше харчуватися, придбати якісь ліки
чи одержати медичні послуги задля збереження/поліпшення здоров’я.
Здатність отримати освіту. Навіть якщо не вистачає здібностей чи натхнення, з грошима можна стати студентом і випускником найпрестижніших вузів.
Можливість подорожувати. Цікаві маршрути, дивовижні краєвиди, історичні місця стають доступнішими,
коли є чим оплатити квитки на потяг чи літак, місця в го-

телі, послуги гіда.
Незалежність. Маючи певну суму, легко самому вирішувати куди, коли та яким транспортом мандрувати.
Обирати чим скористатися: безоплатними послугами чи
дорогими, але якіснішими та зручнішими.
Самодостатність. Ти можеш не орієнтуватися на когось, адже здатен усі свої проблеми вирішити самостійно.
Це далеко не вичерпний перелік переваг, можливостей, перспектив, які надають людям гроші. Зрозуміло,
що масштаби впливу визначаються сумою, якою людина
може розпоряджатися.
Словом, з фінансами простіше планувати і керувати
власним життям, почуватися справжнім його хазяїном.
Однак при детальнішому розгляді справ стає очевидним, що насправді багато сфер життя частково або й
цілком перебувають поза зоною доступності грошей.
Наприклад:
Здоров’я. Є вроджені та набуті хвороби, на які вплинути неможливо ніякими відомими ліками. Список мультимільйонерів, що померли передчасно, невпинно збільшується.
Одне молоде подружжя розповідало, як, бігаючи з
грошима по лікувальному закладу, намагалося вплинути на роботу нирок їхнього немовляти. Але вони так і не
знайшли ту «точку прикладання грошей до нирок». Немовля пішло з цієї землі.
Здібності й таланти. Вкладаючи гроші, можна розвивати свою майстерність у музиці, спорті, живописі. Але
історії відомі безліч знаменитостей, які, не маючи можливостей фінансового впливу на свій розвиток, ставали надзвичайно успішними завдяки Провидінню і наполегливій
праці.
Щастя. Існує багато заможних сімей, де щастя залишало їх у міру зростання статків. Зараз не маю за мету
наводити відомі імена та прізвища. Натомість доводилося
бути у дуже скромних домівках, де щастя виднілося декількома парами сяючих дитячих оченят, що виглядали з
ліжка, букетом польових квітів на столі і просто запахом
свіжого хліба з печі.

Багач, бідняк…

Християнин, бідний чи багатий, завжди має
залишатися християнином

П

обутує думка, навіть серед християн, що
допомагати людям матеріально треба не
завжди. Мотивується це, в основному, на-

ступним:
— вони до цього звикають, а потім тобою користуються;
— люди бідні тому, що не вміють заробити, тож нехай думають, стараються і просять мудрості у Бога, як
це зробити;
— вони не цінують те, що легко дістається, тому розтрачують отримане легковажно. І замість того, щоб знаходити шляхи налагодити своє матеріальне становище,
приходять до тебе і чекають на нову подачку. Тобто,
стають залежними від дармових грошей.
Але таке судження придумали ще у XVIII столітті європейські буржуа, які виробили принципи епохи нового перерозподілу капіталу. Вони такими твердженнями
виховали звичаї свого часу — зверхність і снобізм*, які,
до речі, повністю суперечать духу Біблії.
Нещодавно вчені проводили ряд досліджень у

країнах, що розвиваються. Виявилося, що, отримавши
гранти, люди, в своїй переважній більшості, витрачали
їх на одяг і навчання дітей, а не на спиртне чи наркотики. До того, ж вчені встановили, що вони бідні, в основному, не через тупість, безглуздість чи лінь. Але існує
таке поняття, як «спадкова бідність». Так, так! Батьки не
могли оплатити освіту і не мали прибуткової справи,
якій змогли би навчити дітей, не мали коштів, щоб допомогти їм розпочати свою справу і т. п.
Існує ще одна, не всіма усвідомлювана і прийнятна,
але підкріплена практикою життя обставина. І називається в народі примітивно: «невезучість». І, якщо хтось
ставиться до цього скептично, то подумайте: невже вам
не зустрічалися люди, у яких завжди «хронічно» щось
трапляється? Наприклад: їх звільняють з роботи без
вагомої причини, у них проривають труби в найбільш
невідповідний момент, аферисти «розводять» на гроші
і т. д. і т. п.
Потрібно враховувати ще й моменти фізичної неспроможності: хвороби, інвалідність тощо…

ДВА БЕРЕГИ 3
Любов. Усім відомо, що можна придбати золото,
коштовності, хутра, прикраси, але не любов, описану апостолом Павлом у 13-у розділі 1-го послання до коринтян,
яка є справжньою і незмінною.
Вічність. За які гроші людина може гарантувати собі
місце в Небесному Царстві? Воно не земне, і валюта там
неземна: це віра в Ісуса Христа, покаяння у гріхах, посвячення на добрі справи.
Христос дві тисячі років тому так застеріг своїх слухачів: «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливости, — бо
життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його»
(Лк., 12:15).
Та хіба часи все змінили?
Залишається визначити, хто краще розуміється на понятті «життя»: Бог як Отець Вічності і його Законодавець
чи творіння зі своїми поняттями й законами? Відповідь
очевидна...
Євгеній Аглічев

Однак не у владі людини знати, чому один народився в сім'ї інтелігента, а інший — селянина, хтось міцний
здоров'ям, а дехто хворобливий, чому один багатий, а
інший бідний, комусь менше життєвих випробувань випало, а декому — більше. Все це — прерогатива Бога.
Слід задуматись ще над одним аспектом питання, що розглядається. Часто нужденні знаходяться в
приниженому стані: їм не завжди зручно просити чи
приймати допомогу, тому вони страждають від свого
«стану неспроможності» й хочуть якомога швидше перейти в категорію тих, хто дає, ніж залишатись серед
тих, хто бере. Але, як говориться, «маю бажання, та не
маю можливості»...
Існує іще одна тенденція: серед забезпечених фінансово важко знаходитись бідному. Бо можуть сказати: «Якщо ти такий розумний, чому такий вбогий?»
І в цьому уже зверхність та снобізм не XVIII століття,
а XXI-го…
Християнин, бідний чи багатий, завжди має залишатися християнином: «Хто просить у тебе — то дай» (Матв.,
5:42) та «Блаженніше давати…» (Дії апост., 20:35). Згідно з
Писанням, це слова самого Христа. Також у Біблії написано: «…краще нехай працює та чинить руками своїми
добро, щоб мати подати нужденному» (Ефес., 4:28).
Так, у нинішньому недосконалому світі не всі багаті і
не всі здорові, не всі народились у царських палатах…
Але якби не було нужденних, то як виявлялися б співчуття та щедрість, доброта й милість, розуміння та любов до ближнього?
Всі ми різні. І, можливо, в залежності від матеріального становища перед Богом будемо оцінені за двома
критеріями: любов до людей із вдячності Богу та любов
до людей із співчуття.
*снобізм — модель поведінки або стиль життя, що
полягає в копіюванні манер, смаків, поведінки вищого
суспільства; поведінка, манери, склад думок, властиві
снобові. Сноб — людина, яка сліпо захоплюється вищим
суспільством, і така, що претендує на високу інтелектуальність, вишуканий смак чи авторитетність в якій-небудь області, але байдужа до почуттів оточуючих.
Н. Ферфелуца
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ТОЧКА ЗОРУ

Чи може спокійно спати бідний?

ожна бути філософом і розвивати думки на різні теми.
Але найкраще викласти
свої міркування виходить тільки тоді, коли
ти пережив це особисто.
Якби я спробувала написати есе на
тему: «Як живеться багатим?», то навряд
чи змогла б розкрити глибину думок. Але
бідність мені знайома. Тому маю підстави
писати про неї.
Моя сім'я, я б сказала, — класична.
Жінка, тобто я, — амбулаторний лікар, чоловік — інженер. Двоє дітей: донька і син.
Квартира у місті, дача у селі. Однак першою проблемою стало те, що обидві наші
роботи з самого початку були офіційними
та малооплачуваними, а перші кроки шлюбу випали на важкий економічний період
у країні, коли затримували зарплатню, а
декретні на дитину давали у розмірі 18
гривень, і цієї суми не вистачало навіть на
молоко.
Пам'ятаю, як їхала на роботу і мала копійки на проїзд тільки в одну сторону. Ми
з малими дітьми мріяли про батон, тому
що могли купити лише хлібину на день.
Анемія, випадіння волосся та карієс стали
наслідками пологів і бідності.
Зараз згадую про це, і думаю: як то було

важко! Через нестачу грошей — постійні
сварки, стреси
для дітей
і темна
жит тєва
смуга. Наближався
справжній
крах сім'ї.
Ще
кілька
скандалів — і ми точно
б розлучилися. Але...
Але в моє життя втрутився Бог. Так вчасно і так
конкретно. Завдяки цій
скруті я змогла переоцінити
цінність свого існування і впустити Христа у серце.
Минуло чотирнадцять років, відколи покаялась. Ми з чоловіком досі разом, живемо без сварок,
тому що намагаюся бути доброю дружиною. Діти, хоч і пам'ятають про період тих
депресій, але зараз у мирі з нами. Нині Бог
дозволив мати середній бюджет. І я хочу
сказати, що вдячна Йому за те, що не володію зайвими грошима. Я сплю спокійно.
Не переживаю, що хтось зазіхне на наше
майно. Моє серце не приліпилося до цін-

них
речей;
з
легкістю
можу
розпрощатися
з усім, що
маю.
В
м е н і
живе
велике бажання
чимось поділитися, щось подарувати… Це бачать діти і
наслідують мої вчинки.
Але спокійно спати і бідному можна.
Лише за умови, коли в серці живе Бог,
Якому ти ввірив життя і свої проблеми.
Тоді не треба боротися з обставинами, бо
є розуміння, що цей шлях накреслений не
тобою.
Дякую Богові за пройдену життєву

ниву, за випробування, Його підтримку, за
сформований характер і нові погляди, за
спокійний сон.
А головне — за відкриту Ним істину,
що все земне — тимчасове, а небесне —
вічне.
Тетяна Пекур

Двi лепти
Дві лепти — це ніщо і все!
Буквально все, що є сьогодні...
Одна надія — Бог спасе,
Не перший раз уже голодна
В своїм народі.
Дві лепти — дріб’язок, скажи...
Всі інші клали більше цього!
Та ти судити не спіши,
А подивись на внесок скромний
Очима Бога.
Дві лепти — ось вона, любов!
Віддати Богу все, що маєш!
Ісус покликав учнів знов,
Й вдовиний внесок Він відзначив:
Її дві лепти.
С. Білозуб

Не мордуйся багатством

Усім нам властиве прагнення до комфорту, що саме собою й непогано, бо стимулює до дії. Хто з молодих людей не мріяв розбагатіти,
складаючи плани на майбутнє, уявляючи власну сучасну квартиру,
дорогу машину тощо?
Але, на жаль, нам цього завжди мало; приємні відчуття хочеться повторити й підсилити, а життя зробити кращим від сусідів та
знайомих, щоб було чим похвалитись при зустрічах і потішити самолюбство…

Б

агато цікавого про це сказав
мудрий цар Соломон, а він
розумівся на багатстві — в
нього точно всього було вдосталь і над
міру. Тому не відмовляв собі ні в чому!
Тож вислухаємо слушну пораду самого царя Соломона: «Не мордуйся,
щоб мати багатство, — відступися
від думки своєї про це, — свої очі ти
звернеш на нього, — й нема вже його:
бо конче змайструє воно собі крила,
і полетить, мов орел той, до неба...»
(Приповісті Соломона, 23:4-5.)
Значення слова «не мордуйся» — не
клопочися, не надто переймайся, або
просто: не суши собі голову. Якщо будеш
дуже турбуватися, конче колись станеться неприємність, про яку попереджає
притча.
Повчальними є історії людей, які
складали статки, досягли успіху, та враз
усе втратили. Відомі 7 мільярдерів, які
розорилися «до нуля», та цілий список
інших, хто втратив значну частину своїх
статків.
Одна з таких цікавих осіб — Елізабет
Холмс, засновниця медичної компанії
Theranos, яка займалася виробництвом
унікального обладнання для дослідження крові. Винайдена методика дозволяла на спеціальних пристроях зробити
широкий спектр аналізів всього з однієї краплі крові. Завдяки правильному
маркетинговому плану, вмілій рекламі
бізнес-леді вдалося заробити понад 4
млрд. доларів. Холмс миттєво стала відомою в усьому світі.
Проте поява такого обладнання викликала неоднозначну реакцію вчених
та медиків. Експерти по-різному оцінювали винаходи Елізабет, багато хто

сумнівався й визнавав її діяльність шахрайством. Однак дехто вважав, що такі
пристрої могли б вивести медицину на
новий рівень.
Проте колишні співробітники компанії розповіли: «Насправді однієї краплі
було недостатньо, і кров розбавляли
спеціальними рідинами». З’ясувалося,
що ніякого інноваційного обладнання
компанія не створила, просто бажане
видавали за дійсне.
Після ганебного викриття від багатства Елізабет не залишилося й сліду.
Мільярди «зробили собі крила» і зникли
назавжди. Правда, вона продовжує займатися підприємництвом у галузі медицини, однак про жодні інновації вже
не заявляє.
Інші 6 мільярдерів зазнали краху або
через помилки й непрофесійність партнерів, або через приховані махінації. А
дехто не зміг розплатитися з кредиторами й потрапив за грати.
Як «не мордуватись» багатством, не
клопотатись надмірно, але мати всього
вдосталь? Було б непогано, правда?
Ось деякі поради.
По-перше, треба дякувати Богові за
те, що вже маємо тепер.
По-друге, розумно розподіляймо
кошти.
По-третє, старатись складати скарби
не на землі, а на небі, тобто робити добрі
справи, допомагати нужденним, хворим.
«Давайте — і дадуть вам», — сказав Господь (Луки, 6:38).
Тому, дорогий читачу, не мордуйся
багатством! Будь благочестивим і задоволеним, багатій у Бозі, то й будеш
щасливим і на землі, і в небі.
Ольга Фесенюк

Пожертва
від достатку не залежить

«Д

ві лепти? Що за них можна
купити — хіба тільки хліба
на сніданок? І що ця вдова
думає? Кому вони взагалі потрібні, ті дві
лепти?» — можливо, так думали багатії, зневажливо спостерігаючи за жінкою, приємно згадуючи своє власне пожертвування,
покладене до храмової скарбниці.
Та вчинок цієї бідної вдовиці помітив
Ісус. Помітив і промовив нелогічні на перший погляд слова, що ця вбога жінка поклала більше за всіх.
«Більше за всіх» — чи не помилився Він?
Ні, жертва Богові вимірюється не кількістю
грошей, а щирістю серця. Цікаво, що ж надихнуло її так вчинити?
Можливо, глибока довіра й любов до
Бога. І все, що вона могла зробити для Нього — віддати те, що мала. Знала: Йому приємна буде її жертва, хоч і така мала…
Один проповідник розповідав, як одного разу, йдучи з роботи додому, побачив
біля метро стареньку жінку, що просила
милостиню. Поспішаючи, він проминув її.
А в голові одна за одною роїлися думки:
«Чому ти не зупинився? Хіба так важко допомогти людині? Скільки можеш дати, щоб
не мучила совість: 10, 20 гривень? Але можна й більше, правда?» Чоловік зрозумів, що
це Господь спонукає його допомогти, повернувся назад і дав двісті. Невдовзі мав
несподіване благословення — прибуток,
набагато більший за пожертвуване.
Нині дві лепти, якщо порахувати, еквівалентні приблизно 10 гривням. Що за них
купиш?
Уявімо багатоголосий строкатий натовп
біля храму. Розкішно вдягнені люди з вели-

кими дарунками біля скарбниці. А вулицею
йде проста жінка зі скромною жертвою. То
нічого, що мало: Богу не гроші потрібні, а
серце… Про що вона думала тоді?
Може, згадалося, як Господь нагодував
народ у пустелі манною небесною, або як
пташки приносили пророку Іллі м'ясо й
хліб, коли в країні був голод… Або, аналізуючи своє життя, розуміла, що тільки Бог до
цього часу допомагав їй…
Згадується цікава розповідь. Якось у
великій церкві, де було багато заможних,
оголосили збір коштів на допомогу бідним сім’ям. В одній багатодітній родині
цю звістку сприйняли захоплено. Зайвих
грошей не було, але вони вирішили виготовити щось своїми руками, продати й
пожертвувати зароблене. Всі завзято взялися за справу, особливо підлітки, й мали
неабиякий успіх.
Через декілька днів після збору до них
завітав пастор, побажав Божих благословінь і подарував конверт з допомогою,
зібраною церквою. Однак яким же було
здивування, коло побачили, що більша частина грошей виявилась тими коштами, які
пожертвували саме вони.
…Біля храму завжди людно. Ісус сів
подивитися, як клали дари у скарбницю.
Навряд чи хтось, крім Нього, помітив убогу жінку з її маленьким дарунком. А Він побачив не просто дві лепти, а палке серце,
сповнене надії, довіри й любові, готове віддати 100% усього, чим володіла…
Не обов’язково мати багато, щоб щедро
пожертвувати — в Божих очах найменше
може стати найбільшим.
Марія Борзенко
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ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

Бог у боргу не залишається!

П

ригадую історію з минулого...
В часи атеїзму молоді хлопці з віруючих
сімей по-особливому готувались до служби
в лавах Радянської армії, бо розуміли, що далеко від дому
та церкви на них чекатимуть різні випробування, безбожні люди та спокуси. Тому вони щиро бажали якнайшвидше
прийти під надійний Божий захист.
Так було і з Іваном, старшим сином багатодітної родини.
Він докладав значних зусиль і протягом служби намагався
зберегти себе від гріха. І Бог був з ним…
Повернувшись додому, мріяв, що в їхньому невеликому
містечку буде велика церква і гарний Дім молитви.
Утім, про це не говорив нікому, адже на той час простенький молитовний будинок, де збирались віруючі, вже
існував. Але він мріяв про більше...
Минуло трохи часу… Іван одружився; Бог обдарував
сім‘ю дітками. Але так склалось, що був вимушений нерідко
від’їжджати на роботу за кордон. У нього була ділянка землі, на якій знаходився вимуруваний і перекритий плитами
підвал. Іван намагався її продати, щоб виправити фінансові
проблеми, та нікого вона не цікавила, бо знаходилась дале-

В

асиль Іванович потрапив до
Америки, коли грянула знаменита Перебудова. Кордони відкрились, і сотні людей подались за
кращим життям. Переїхала і його сім’я.
Опинившись у чужій країні з «великими
можливостями», одразу збагнув, що ці
можливості відкриваються лише тим, хто
не ледачий. Освіти, крім школи, не мав, бо
в «ті часи» віруючим не давали навчатись
у вузах, проте до роботи був охочий. У місті Сієтлі, до якого він прибув, вже існувала
община віруючих емігрантів, але невдовзі
його обрали пресвітером.
Хоча доволі немолодий, однак був готовий і словом, і ділом подавати добрий
приклад.
Єдина сфера, яку міг тут осягнути — обслуговування. Не вагаючись, створив клінінгову компанію з прибирання квартир та
офісів (від англ. Cleaning — прибирання).
Так і потекло життя: вдень робота, а
ввечері служіння.
Доводилось прибирати у різних місцях:
квартирах після ремонту, в офісах після
банкетів, а часом й у міських туалетах…
Одного разу його запросили на роботу
в синагогу. Така пропозиція спала вперше й викликала цікавість. З’ясувалось, що
хтось із клієнтів був її прихожанином і по-

ко від міста, де не було ніякої цивілізації.
Тим часом місцева церква зростала, в нинішньому приміщенні вже не вміщались, тому розпочалось будівництво
нового, великого і гарного Дому молитви. В робочі дні віруючих працювало менше, а у вихідні — більше. Проте Іван
пам’ятав свою давню мрію, і був серед тих, хто трудився тут
щоденно, і майже весь час присвятив великій справі.
Швидко росли стіни, з‘явився дах… Однак час невпинно минав, а роботи ще багато…
Іван запереживав: «Як бути далі? Чим годувати сім‘ю?»
Десь у глибині підсвідомості з’являлись підступні думки: «Та
хіба мені більше всіх треба? Потрібно знову їхати за кордон
на роботу…» А інша думка зупиняла та нагадувала: «Ні, треба терміново докінчити певні роботи — ти ж мріяв про це!»
Наближалась осінь… Одного дня він прийшов з будівництва додому і вирішив поїхати на свою садибу, щоб знайти непотрібний металобрухт і здати, поповнивши таким чином спорожнілий сімейний бюджет... Несподівано дружина
повідомила, що його розшукував якийсь чоловік і просив
терміново перетелефонувати на залишений номер.
Проте Іван не спішив телефонувати незнайомцю: «Хтоз-

«Ми
задоволені
вашою
роботою»

радив знайомому рабину, наголошуючи,
що працювати буде пресвітер.
Прибувши до синагоги в потрібний час,
Василь Іванович зайшов усередину. Його
попередили, що прибрати треба зал, де
щойно закінчилось богослужіння. Коли
увійшов, то здивувався: все було звично,
окрім одного — біля кафедри валялось
перевернуте відро, набите грошима, а з
людей — нікого. Поруч, на підлозі, лежало

Їх доля дуже схожа…
«Куропатка висиджує яйця, яких не принесла, — це той, хто багатство набув, та неправдою: він покине його в половині днів своїх, і стане безумним при своєму кінці...» — таку закономірність закарбував на
віки великий пророк Єремія (Єремія, 17:11).

К

ожен шлях має свій кінець.
Саме він засвідчує якість та правильність обраного напрямку. І
якраз фінал людини, що здобуває нечесно
маєток, показує хибність такої дороги.
Пророк, розглядаючи благословення
Божі людям, які щиро покладаються на Нього, паралельно показує життя тих, що для
власного збагачення обирають нечесний
шлях. Господь, люблячи людину, до останнього намагається розтлумачити марність її
великих грошових мрій. Іноді це вдається, і
тоді, споглядаючи на прожите, такий чоловік вигукує разом із Соломоном: «Марнота
все та ловлення вітру…»
Кожен з нас бачив чимало ситуацій, які
підтверджують слова пророка Єремії. Траплялись такі випадки і мені.
На початку дев’яностих якось проходив
я Центральним ринком міста. На перетині
двох рядів помітив юрбу, яка з великим ін-

на, що за один та чого хоче?» Однак той не відступав: дізнався, де він живе, і зненацька приїхав сам.
— Доброго дня! Мене Славко звати, а вас Іван, чи не так?
— Так...
— Я хотів запитати, на вулиці Підлісній, номер 10, недовершена будівля вам належить?
— Так, мені…
— Чи не змогли б ви продати її? Ми з дружиною невеличкі фермери. Нещодавно купили хатину, а тепер хочемо
насадити садок на вашій ділянці. Плити ми б теж купили, бо
маємо багато худоби і плануємо будувати великий сарай.
Серце в Івана стало битися швидше! Думки роєм наздоганяли одна одну: «Невже це правда?! Скільки років намагався продати непотрібну ділянку, об‘яви писав… Хоч би
хтось подзвонив… А зараз, коли конче необхідні гроші, Ти,
Боже, так дивно відповідаєш на молитву!!!»
Торгувались недовго. Іван за хорошу ціну продав несподіваному покупцеві все, що той у нього попросив. Продав
навіть цеглу, якою був вимуруваний підвал. Тепер не треба
їхати на роботу за кордон далеко від дому. Господь попіклувався про них!
Щаслива сім’я щиро дякувала Богові за те, що у Нього
все вчасно, і Він у боргу не залишається!!!
Світлана Устенко

тересом тягнулася до центру. Я зацікавився і
теж підійшов. Глянувши, побачив у середині
натовпу Сергія, свого однокласника, який
жвавими рухами перемішував наперстки.
Він ще з дитинства славився гострим розумом і моторністю. І тепер знайшов застосування своїм талантам. Голосно і весело
запрошуючи, привертаючи увагу людей,
вміло втягував до гри то одного, то іншого.
Усім здавалося, що можна виграти велику суму, потрібно тільки вгадати, під яким
наперстком знаходиться маленька кулька.
Напруга зростала, Сергій вправно перемішував наперстки, а за участь, звісно, потрібно платити.
Я деякий час постояв і не побачив, щоб
хто-небудь виграв. Раптом виникло бажання покликати його і ще раз попередити про
наслідки такого життя. Однак до нього було
не підступитися…
Ми зустрілися через десять років. Я з по-

досить багато купюр.
Василь Іванович акуратно позбирав
усе, поклав у відро, та й заходився працювати. Коли закінчив, покликав чергового.
Отримавши платню, хотів йти додому, як
почув, що завтра також треба прийти. Платили добре, тож погодився.
Наступного дня все повторилось: купа
грошей, навіть більша, ніж учора, й перевернуте відро. Трохи здивувавшись з та-

кого ставлення до фінансів, подумав, що
то не його справа. Робота закипіла. Відро,
наповнене грошима, повернулось на своє
місце, і невдовзі всюди був порядок. А
далі — розрахунок і дорога додому.
Ввечері зателефонували з синагоги
і попросили прийти й на завтра. Василь
Іванович прибув, як завжди, вчасно. Та
цього разу його зустрів не черговий, а сам
рабин. Запросивши до кабінету, де знаходились ще декілька єврейських служителів, промовив, що хотів би обговорити
одну справу. Рабини уважно роздивлялись прибульця. Старший з них, вказавши
на крісло, розпочав: «Ми дуже задоволені
вашою роботою. А найбільше — ставленням до грошей. Ми навмисно перевертали відро з ними, і кожна купюра була
порахована. За Вами спостерігали ми всі,
адже у приміщені встановлені камери. Не
кожному можемо довіритись, отож ретельно перевіряємо людей, з якими маємо справу. Отже, якщо Ви не образились,
то хочемо запропонувати Вам постійну
роботу».
Василь Іванович погодився. А після
цього ще багато років мав стабільних клієнтів. Тільки одне запитання деколи виникало у нього: «А хіба можна інакше?»
Людмила Негода-Хорошун

дивом дивився на того Сергія. Переді мною
стояв млявий чоловік хворобливого вигляду. Знову, як і тоді, хотів з ним поговорити…
Але тепер він був уже несповна розуму...
Я знав ще кількох людей, які займались
подібним — їх доля дуже схожа…
Пригадую ще один випадок. Колись у
в’язниці, де я за радянських часів перебував як християнин, зустрів одного зека. Деякий час спостерігав за ним. Він був хворий,
час від часу ходив до медчастини, і, щоб
втамувати біль, пов’язував голову мокрим
рушником. Якось ми розговорилися. Я
розказав про себе, а він повідав про свою
долю, з захопленням пригадуючи свої колишні успіхи… Адже потрапив до в’язниці
за крадіжку сімдесяти тисяч карбованців з
місцевого банківського відділення. Він натхненно хвалився, як усе вдало вийшло та яке
гарне життя з такою сумою грошей. Мені
дивно було слухати цю історію, бо я не уявляв такої суми, адже заробляв трохи більше
двохсот карбованців на місяць.
Наприкінці його зухвалої розповіді я запитав:
— Друже, а що у тебе залишилось?
— Нічого, — сказав він.
— Та ні, точно щось залишилось, — знову відказав я.
— Ти помиляєшся, нічого не лишилось:

за один місяць я промотав усе!
— Як же можна витратити за місяць такі
гроші?
— Просто ти цін не знаєш…
Він знову почав перераховувати способи трати такої суми за короткий термін. Я
перебив його.
— Слухай, друже, ти сильно помиляєшся, точно щось залишилось: згублене
здоров’я (бо виявилось, що він підхопив
хворобу, саме витрачаючи гроші), довгий
строк перебування у в’язниці, велика шкода душі...
Однак мій знайомий продовжував тішитись згадкою про нерозумне минуле.
Наприкінці свого життя надзвичайно
багатий Соломон сказав: «Підсумок усього
почутого: Бога бійся, і чини Його заповіді, бо
належить це кожній людині!» (Еккл12:13).
Господь не лише намагається зупинити
людину на шляху до загибелі. Він через такі
історії застерігає від вибору невірного напрямку життя.
«Яка ж користь людині, що здобуде ввесь
світ, але занапастить чи згубить себе?»
(Лк., 9:25) — колись запитав Христос. І дійсно, якими б яскравими барвами не грало
багатство, якщо воно нечесно набуте, кінець його буде гірким.
Петро Машницький

6 ДВА БЕРЕГИ

Г

риць одягнув картуза задом
наперед, схопив велосипеда,
скочив на нього і щодуху помчав вулицею. Дарма, що шнурівки не були
зав'язані, а на губах виднілись залишки
смаженої яєчні. Це дрібниці. Зараз перед
ним серйозне завдання — знайти добре
оплачувану роботу. Через кілька днів закінчаться літні канікули, і доведеться щодня
ходити до школи. Вчителька кілька разів
наголошувала, що в п’ятому класі вчитися
ще важче, ніж у четвертому, тому він не
збирається пропускати школу. А поки є
можливість, спробує заробити гроші.
— Дядьку Степане, доброго дня! —
привітався Грицько і зліз з велосипеда.
— І тобі доброго, — поважно відповів
той, витираючи піт з лиця.
— Роботу шукаю, — не чекаючи запитання, почав хлопець.
— Роботу? — здивувався дядько.
— А що? Копійчина зайвою не буває, —
бадьоро відповідав хлопчисько, по-дорослому взявши руки в боки.
— Хороші в тебе бажання. А дорого береш за свою роботу? — продовжував розпитувати Степан.
— Можете платити погодинно, можете
за день, а можете за виконану роботу.
— Бачу, ти в цих питаннях обізнаний.
Що ж, залишайся в мене картоплю перебирати. Працювати будемо разом. А зарплату
отримаєш по закінченню.
Зрадівши такій відповіді, задоволений
Грицько засукав рукави, а щоб сорочка не
теліпалася, зав'язав у вузол, підкотив джинси і взяв відро. Дядько Степан пояснив:
— В одне відро кидаємо малу, в друге
— велику, а в третє — насіннєву картоплю.
Хлопець був навчений працювати,

Божа математика
тому був задоволений такому завданню.
Ще й встигали говорити.
— Ми посадили мішок картоплі, а накопали п'ять, — скоромовкою розповідав
хлопець. Я довго не міг збагнути, де взялося ще чотири. Правда, тоді ще був меншим.
Зараз вже розумію — вона розмножилася.
— О, то ти вже багато
знаєш, молодець, — похвалив дядько Степан
хлопчину, висипаючи
чергове відро картоплі в мішок.
— Я ж до школи
ходжу, — пояснив
Гриць. — Для того,
щоб був гарний
урожай, потрібні
добриво,
гарне
насіння, ретельна
підготовка ґрунту,
прополка бур'янів. І
мої мама з татом теж
це знають. Тому і картопля в нас гарна.
— А ще я дуже хочу
бути бізнесменом. Коли мені
було п'ять з половиною, то мама
вчила рахувати. Сказала, щоб я уявив
себе директором підприємства, в якому
є десять машин і дві потрібно продати.
Скільки залишиться?
— Вісім, — сміло відповів я.
— А ще дві?
— Шість.

— А ще дві? — продовжувала мама.
— Не треба, не буду, що тоді залишиться на підприємстві? — заперечив їй. Довго сміялася мама, а тоді запитала:
— А якщо в тебе буде дві цукерки і
хтось попросить одну, ти даси?
— Якщо вони будуть м’ятні,
тоді віддам залюбки, — схитрував я.
— Ох, ти мій бізнесмен, — пригортаючи,
сказала мама.
— З тих пір шукаю шляхи до своєї
цілі, щоб якось заробити.
— Знаєш, Григорію, — немов до
дорослого, звернувся до хлопчика
дядько Степан, — є
інша в світі математика, — Божа.
— А підручник з
неї є? Які там правила?
— з цікавістю запитав
школяр.
— Є, є підручник — це
Слово Боже. А правило таке: «Бог
любить тих, хто з радістю дає».
— Невже віддавати — це легко та радісно? — запитав Гриць, колупаючи кору
дерева, на якому сидів.
— Важко, поки не усвідомиш, що це
золоте правило. І воно повертається, наче
бумеранг. У 90-ті роки, коли не платили

Діалог у церковній скарбничці

Я

кось у церковній скарбничці
опинились Бенджамін Франклін і Джордж Вашингтон.
Першим розпочав розмову джентльмен
новенької банкноти, яка ні разу не була
зігнута навпіл.
— О! Не чекав на таку зустріч! І надовго ми тут?
— Вітаю, брате! Думаю, до завтрашнього вечора, нині ж субота. А ви дійсно
виглядаєте на всі сто! Нарешті побачив
вас своїми очима!
— Не дарма ж я більший за тебе у сто
разів! Тож і вигляд мушу мати відповідний.
— Розкажіть щось про себе, мені так
цікаво! Напевно, у вас і життя у сто разів
цікавіше за моє!
— Ха! Не впевнений, що у сто разів.
Скільки себе пам'ятаю, а це тридцять вісім
років, пролежав з моїми братами-близнюками у сейфі одного заможного чоловіка,
який раз на рік натягував рожеві рукавички і перелічував усіх. А було нас
не одна тисяча! Але два тижні
тому він сильно занедужав,
і… мабуть, тому я тут опинився... Тож сьогодні вперше
бачу світ!
— Тридцять вісім років?!! Мені
лише дванадцять...
— Лише дванадцять! Так мало, а
виглядаєш просто жахливо! Ти що,
весь цей час на смітнику валявся? І
хто ж то мав совість у скарбничку тебе
покласти? Це ж для Бога нас присвячують!
— Не гнівайтесь, будь-ласка, Бенджаміне, спробую вам пояснити, чому так
виглядаю і як тут опинився. Відразу скажу,
що ні про що не жалкую, особливо про
вигляд! По-перше, у церковну скарбничку
в сьомий раз потрапляю, а перед цим два
місяці пролежав у скарбничці п'ятирічно-

(притча)

го хлопчика. Завтра у нього день народження, а вчора його тато познайомив сина
з дітьми, які не мають батьків і коштів, аби
відсвяткувати свій день народження. Тож
дитяча доброта направила мене сюди.
А далі розповім лише про найцікавіші моменти: мною два рази розраховувалися за свічку на торті іменника; один
раз дійсно пролежав майже два тижні на
смітнику, занесений туди вітром,
але коли мене відшукала семирічна хазяйка, то бачили б
ви її сльози радості! Річ у
тому, що дівчинка два
роки збирала на
ковзани, і того
дня, коли
б у л а
ого-

лошена
знижка, загубила мене, але знайшла в останню добу акції!
Один раз мною доповнили суму
вартості авіаквитка для людини, яка втікала від переслідування через те, що стала

християнкою.
Тричі мене давали жебракам, двічі був
у Франції, один раз в Україні та Молдові і
тричі в Аргентині. Майже дев'ять місяців
слугував закладкою у Біблії одного мусульманина. Був причиною бійки двох
хлопчаків, які вважали, що одночасно
знайшли мене на вокзалі, але сильніший
все-таки поступився слабшому, а згодом
обидва стали найкращими друзями! Я літав на літаках, навіть на підводному човні
плавав. Знаходився п'ять годин у кишені
сина Президента, який поцупив мене у
садівника. Чотири з половиною роки
перебував у гаманці одного мільйонера, бо мій серійний номер
був паролем до його сейфа.
Одного разу я випав з
двадцять восьмого поверху, а
вітер заніс у відкрите вікно третього, на паралельній вулиці прямо у
дитячу колиску. Батьки
сприйняли це як вказівку
неба, тож назвали немовля Джорджем, бо ніяк не
могли дійти згоди між
собою.
І наостанок найприємніше: до аптеки мчав підліток,
а в кишені мав
лише мене і ні цента
більше. Він купив шприц,
який коштував рівно долар, та
помчав додому — це врятувало життя
його вагітній мамі... Мені здавалось у той
момент, що хлопчик купив мамі життя...
Думаю, на сьогодні досить.
Містер Бенджамін якийсь час мовчки
дивився на товариша зволоженими очима, а потім промовив:
— Я пишаюся Вами, Джордже Вашингтоне! До нашого знайомства я гордився

ХУДОЖНЄ СЛОВО
зарплат, наша сім'я жила дуже бідно. Для
сімох дітей — одягу та їжі треба чимало.
Але коли почули, що в сусідньому селі
померла молода жінка, залишивши троє
діток, спочатку вагалися: якщо віддамо,
то що будуть одягати наші? Однак «промовчати» не дозволяла совість. Бо знали,
що там з кожного кутка дивиться убогість.
Першою не витримала дружина:
— Я відберу найкращий одяг, в якому
наші діти ходять до церкви, і відвезу сиротам, — мовила вона. — А нас Бог не залишить.
І ось три повних коробки прив'язали
до велосипеда й повезли в сусіднє село.
— І ви раділи тоді? — перебив дядькову мову Гриць.
— Те, що було на серці, словами не передати. Я знав, що Богу це до вподоби. А
щоб не було нам слави, вирішили нічого
нікому не говорити. Кумедно виглядали
наші діти в неділю, бо вбрання було не по
розміру.
— А потім де взяли для них?
— Через тиждень знайома прислала
шість коробок одягу і добротного взуття
з Німеччини. Не знаючи наших розмірів,
вона прислала те, що гарно підійшло. Хіба
це не диво Боже? Отака Його математика!
Мовчав школяр. Він таке чув уперше
і не знав такої математики. Проте подивився на зароблену новесеньку купюру і
радісно сказав:
— Я знаю, кому віддам частину цих
грошей. У мене є однокласник, в якого
хворіє мама.
Радів дядько Степан, що урок був добре засвоєним. А Гриць зробив свій перший крок до успіху.
Неля Берчук
своїми двома нулями, а тепер з радістю
віддав би їх, щоб стати схожими на вас!
Наступного дня скринька спорожніла, і новенька банкнота стала платнею за
комунальні послуги. Її чекали ще двадцять вісім років «життя» у сталевому
сейфі державного банку. А за потерту та
засмальцьовану банкноту купили насіння люпину, який ростиме на підвіконнях
церкви, тож на цьому її історія ще не закінчується!
Ян Ждан

Відповіді до завдань
на ст.8:

Відповідь 1:
Припустимо, що купець придбав
усі 138 аршин сукна по 5 карбованців:
маємо 138 × 5 = 690 карбованців. Однак він витратив лише 540 карбованців. Різниця з реальною ціною склала
150 крб. (690-540 = 150). Саме такі гроші купець заощадив за рахунок купівлі більш дешевого сукна. А на одному
аршині він заощадив 2 карбованці
(5-3 = 2).
Відтак можна обчислити кількість
чорного сукна наступним чином: 150
÷ 2 = 75 аршин. Значить, кількість синього сукна така: 138-75 = 63 аршини.
Тепер перевіримо правильність рішення. 75 × 3 = 225 — це ціна чорного сукна. 63 × 5 = 315 — ціна синього
сукна. У підсумку маємо: 225 + 315 =
540 карбованців.
Відповідь 2:
Нам знадобиться лише одна монета. Щоб розібратись, де який автомат
насправді, потрібно вкинути монету
в той, що з написом «Випадковий», бо
він точно не випадковий і може видавати лише якийсь один напій. Якщо
автомат видасть «Coca-Cola», значить
той, що з написом «Coca-Cola», видасть нам «Pepsi», а той що підписаний «Pepsi» — буде «Випадковий».
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ВАЖЛИВІ УРОКИ

Навіщо дітям фінансова
грамотність?
(Поради доброї мами)

Нині більшість людей схильна жити теперішнім моментом і поспіхом хапати те, чого завтра може не бути. Ці бажання підсилюють ще
й лозунги типу: «Ти цього гідний!», «Один раз живемо!», «Не відкладай
задоволення!», «Проблема з грошима — візьми кредит!». За таких умов
людині, яка не звикла до самоконтролю і планування, спокуси майже не
уникнути. Ось тому часто купується на розпродажі за ніби малою ціною та чи інша річ, яка зовсім не потрібна. Короткочасне шопінгове задоволення — а потім гнітюче очікування наступної зарплати.

Л

юди слабкі щодо спокус, і
тому часто стають рабами
банків або просто аферистів. Тому варто пам’ятати, що золотим
правилом, яке допомагає вільно жити в
епоху надмірного споживання, є вміння
виховувати самоконтроль та усвідомлення того, що з цього світу ми підемо з
порожніми руками, незалежно від свого

фінансового та соціального статусу.
Ось тому так необхідна фінансова
грамотність, яка набуває особливого
значення, якщо на неї дивитися через
призму Святого Письма.
Одним з плодів Святого Духа в Посланні до галатів є СТРИМАНІСТЬ. Відповідне грецьке слово означає самоконтроль, здатність утримувати свої

пристрасті та бажання.
Гроші та майно — це те, що дано Богом кожному з нас, тому дуже важливо
правильно і мудро з ними поводитись.
І тут показовим є особисте ставлення
до фінансів. В Біблії сказано: «Бо корінь
усього лихого — то грошолюбство,
якому віддавшись, дехто відбились від
віри й поклали на себе великі страждання» (1-е до Тим., 6:10).
Християнське ставлення починається з розуміння того, чим для нас є гроші: засобом для існування, самоціллю
чи предметом розкоші? Кожному дана
певна кількість ресурсів, і наше завдання бути мудрими розпорядниками, незалежно від доходів та умов.
Виховання фінансової грамотності
можливе незалежно від віку. Але добре, коли в сім’ї батьки розумно ставляться до цього питання і навчають
дітей змалку такій навичці з особливим
акцентом на духовну грамотність.
Щоб було більш зрозумілим, що мається на увазі, виділимо ряд актуальних пунктів.
1. Важливо подати власний приклад і показати, чим для вас є гроші. Стриманість і мудрість у цій сфері
обов’язково впливатимуть на формування у дитини правильних навичок і
поглядів.
2. Не варто в обов’язковому порядку виконувати всі прохання вашої
дитини. Адже отримуючи все, що забажає, вона згодом стає не здатною
справлятися з розчаруваннями, перестає вчитися працювати чи просто терпеливо чекати ту річ, яку хоче.
3. Дитина повинна вміти користуватися списком, з яким йде до магазину, і не робити спонтанні покупки.
4. Важливо навчати їх розставля-

ти пріоритети. Добре, коли розуміють,
яка річ є більш цінною, а яка ні.
5. Потрібно наставити, як правильно поводитися з фінансами. Для
тренування використовувати їхні кишенькові (непідконтрольні) гроші, щоб
навчились самостійно ними розпоряджатися. Батькам не слід критикувати
вибір свого чада, але спрямовувати
його до правильних рішень.
6. Варто посвячувати дитину у деякі фінансові справи сім’ї. Таким чином
вона розумітиме проблеми, пов’язані
з грошима, та усвідомить дії батьків
щодо тих чи інших покупок.
7. Є певні стереотипи, які не слід
нав’язувати дитині, на кшталт: «усі багаті — крадії», «всі заможні заробляють
гроші неправдивим шляхом» і т. д.
8. Варто прищепити навички,
які можна швидко «монетизувати». З
певного віку, наприклад 13-15 років,
навчити чомусь такому, що дасть можливість самостійно заробити на свої
потреби.
9. Спонукайте до жертовності.
Адже біблійний принцип «чим більше
віддаєш, тим більше отримуєш» є життєвим лозунгом багатьох успішних людей.
Погано, коли доросла, вже сформована особистість так і не навчилася
правильно цінувати свої ресурси і користуватись ними. Проте всього можна
досягти. Але в першу чергу потрібно
мати правильний погляд на фінанси та
прищеплювати бажання виховувати самоконтроль та мотивацію. І, звичайно,
завжди пам’ятати: справжні цінності
— це не матеріальне багатство, а віра в
Бога та любов до ближнього.
Марія Васильченко

Як та чому загинув Порт Роял
М

істо Порт Роял міцно утримувало за собою пальму
першості серед найнебезпечніших місць планети 17-го століття. Тут
грабували і на морі, і на суші. Легка нажива породжувала пияцтво і розпусту, розміри яких спантеличували навіть бувалих
флібустьєрів*. У порту процвітав найбільший у світі ринок работоргівлі.
Іспанські колонії в Південній Америці
були надзвичайно багатими, тому на шляхах торгових кораблів, що перевозили
дорогоцінні вантажі водами Карибського
моря, почали орудувати пірати. Їх було так
багато, що вони навіть об'єднались у спілку під назвою «Брати побережжя». Добре
озброєні морські розбійники, нападаючи
на торгові судна, грабували їх, а команду
вбивали або забирали в рабство.
Свої напади пірати робили цілком
вільно, тому що неофіційно знаходились
на службі в Англії, яка постійно ворогувала з Іспанією і наймала їх для спланованих
нападів на ворожі кораблі.
Справи у розбійників Карибського
моря пішли навіть краще, ніж вони сподівались. Награбованого золота, срібла,
а також різноманітної сировини для виробництва накопичилось стільки, що
кількість золота в перерахунку на одну
людину в Порт Роялі була навіть більша,
ніж у самому Лондоні. І крім того, іспанські
мануфактуристи були змушені купувати у
місцевих торговців награбовану з іспанських кораблів сировину для виробництва своїх товарів, і це давало колосальний грошовий обіг.
Тому не дивно, що багате торгове місто
піратів стало осередком убивства, насилля та пиятики. Тогочасні історики, опису-

7 червня 1692 об 11:43 потужний руйнівний землетрус уразив узбережжя Ямайки і його столицю Порт Роял (Port Royal), «притулок
джентльменів удачі». Слідом за першою бідою не забарилась друга:
величезні хвилі цунамі довершили катастрофічну справу. Велике та
розкішне місто було повністю знищене і більшою частиною пішло під
воду разом із майже усіма його мешканцями та величезними скарбами.
ючи Порт Роял, називали його «Содомом
заходу, найганебнішим місцем тогочасного християнського світу». Городяни були
настільки розпусними, що на кожних 10
жителів припадав публічний будинок. Повії тут заробляли більше, ніж будь-де у світі. Пияцтво процвітало так, що навіть папуги, улюбленці піратів, могли розрізняти

для нових споруд там не вистачало місця,
тому мешканці просто насипали піщані
дамби й будували на них, а нові будинки,
як правило, були кам'яними.

на смак різні вина.
Великі гроші та скарби, здобуті злочинним шляхом, стали причиною не тільки шаленої розпусти, а й нежданого суду
Божого.
Справа в тому, що більша частина
Порт Рояла стояла буквально на піску.
Місто знаходилось на кінці піщаної коси і

хвилини 2/3 міста опустилось під воду.
Пісок, який служив основою для важких
кам'яних будинків, за хвилину розмочився, і вони буквально провалились крізь
землю, сповзаючи у море. Інші ж будівлі
руйнувались поштовхами стихії, і наостанок весь острів накрило цунамі. Населення, яке на той час налічувало від 6 500 до

Коли 7 червня 1692 року вдарив землетрус (вчені оцінюють його в 7,5 балів за
шкалою Ріхтера), то буквально за лічені

10 000 чоловік, загинуло. У гавані Порт-Роял затонуло близько 50 кораблів і суден,
1800 міських будівель було зруйновано.
Коли катастрофа заспокоїлась, то на
місці розкішної піратської столиці стирчали лише залишки деяких стін та голови
мертвих людей, затягнутих щільним піском. Ці голови невдовзі стали поживою
бродячим собакам.
Ті, хто пережив катастрофу, намагались
відбудовувати місто на тому ж місці. Однак
через десять років сильна пожежа повністю знищила все те, що було відновлено.
Слідом за цим пронеслося кілька найпотужніших ураганів, і залишки «піратської
оази» були занесені товстим шаром мулу
та піску. Так закінчилась епоха «братства»
легкої наживи.
Порт Роял був піратською столицею Карибського моря і найнечестивішим місцем
тогочасного суспільства. Ось чому думка
про те, що він став великим прикладом Божого суду, і нині звучить у проповідях.
Звичайно, аналізуючи цю історію, неможливо не зробити висновку, що розпусне та грішне життя грошолюбців буде покараним і в наш час. Бог любить грішників,
але ненавидить гріх. Тому суд за злі вчинки
людини обов'язково прийде. Те, що він не
відбувається відразу, говорить лише про
Боже довготерпіння. Він бажає добровільного покаяння та навернення навіть найзапекліших богопротивників.
Нехай ця історія послужить пересторогою для безтурботних людей і спонукає
їх до відвертого аналізу власного життя та
бажання присвятити його Господу.
Флібустьєри* — відчайдушні морські
розбійники Вест-Індії.
Андрій Григоров

8 ДВА БЕРЕГИ
КОРОТКІ ІСТОРІЇ
Притча про зречення
Якось багач відвідав одного побожного чоловіка, що з доброї волі
жив украй бідно. Побачивши його
дуже просте життя, багатій здивовано
вигукнув:
— Як велике твоє зречення!
— Твоє ще більше, — відповів праведник.
— Що ти хочеш цим сказати?
— Я відмовляюся тільки від тимчасового світу, а ти зрікаєшся вічного.

Чи маєш будинок?
Помирав один багатий чоловік. Він
закликав нотаріуса зробити заповіт,
щоб особняк дістався дружині та маленькій дочці. Дівчинка не розуміла,
що таке смерть, і тому запитала батька:
— Тату, а у тебе є будинок там, куди
ти йдеш?

Не забудь про дно
Мишу помістили на самісінький
верх банки, наповненої зерном. Вона
була щаслива, що навколо неї так багато їжі і не потрібно бігати в її пошуках. Тому була впевнена, що може щасливо насолоджуватися своїм життям.
Поїдаючи зерно, мишка через деякий
час досягла дна. Тепер вона опинилася в пастці і не могла з неї вибратися.
На початку шляху у неї був вибір: насолоджуватися або втекти з банки, однак тепер вона вже не мала жодного
шансу.
Отож, тимчасове задоволення
може призвести до довгострокової
пастки.

ЦІКАВО ЗНАТИ

ФАКТОЛОГІЯ — річ уперта

Багатьом відомий такий вислів: «Є брехня, є велика брехня, а є статистика». Більшість саме так і вважає, бо справді бачимо чимало прикладів безсоромної маніпуляції статистичними даними. Разом із тим твердження, що
головне — не факти, а їх інтерпретація, теж вірне. Й безперечно, що коріння
таких поглядів глибоке. Проте серйозний науковець, який проводить дослідження, насамперед буде вимагати саме статистичних даних.

Н

ас привчили, що все погано,
всі брешуть... Переконують,
що з кожним днем стає все гірше. Навкруги суцільні змови. І взагалі, незабаром усі вимремо. Літаки падають, народжуються хворі діти, живемо у жахливій
бідності, людство помирає від голоду, а за
кожним рогом чатує терорист-смертник.
Жахіття...
Але це не зовсім так.
Ясна річ, що на такому фоні купа стресів, фобій та інших проблем. Але... є факти:
► Набагато більше шансів загинути в автокатастрофі дорогою
в аеропорт, аніж в авіакатастрофі.
У 2016 році з 40 000 000 комерційних
рейсів лише 10 закінчилися смертельними катастрофами, а це 0,000025
%. За останні 70 років літати стало
в 2100 разів безпечніше.
► У 1800 році середній показник
тривалості життя у всьому світі
становив 30 років. А нині він близько
70 років.
► Смертність від дій терористів становить лише 0,05 % від загальної кількості смертей.
► У 1950-му світ побачило 97
мільйонів дітлахів і 14,4 мільйонів —
померло у перший рік життя — це 15
%. У 2016 році народився 141 мільйон
дітей, а померлих було 4,2 мільйона.
Багато? Так, але це вже лише 3 % смертей.

Ці факти, серед багатьох інших,
узято з книги «Фактологія. 10 хибних
уявлень про світ, і чому все набагато
краще, ніж ми думаємо». Проаналізувавши величезні обсяги даних, автори
праці поставили за мету показати людям стереотипність і застарілість їхніх
знань. Адже недостовірна інформація
дає простір для маніпуляцій, побудови
неправдивої картини світу і філософії
життя. А відтак і накладає відбиток на
якість життя, його перспективи, успіх
бізнесу і навіть державної політики.
Статистика часто допомагає побачити
реальну картину, побачити, що не все
так погано, а живемо ми все краще. І це
варто знати!
!
P.S. Вважаю, що поліпшення
якості фізичного існування людини не
означає поліпшення самого життя. Навпаки, теперішня доволі легка доступність благ забирає у більшості сенс і
зміст. Саме тому існує й сягає небачених досі масштабів індустрія розваг,
адже внутрішню порожнечу треба чимось заповнювати. Втім, це вже зовсім
інша історія...
«Зрозуміти світ лише через цифри та показники — неможливо, але
без них — тим більше».
«Мислити критично завжди важко, і майже неможливо, коли вам
страшно. У мозку, окупованому
страхом, немає місця фактам».
Ілля Василів

Все, крiм неба
В одній лондонській газеті був
оголошений конкурс з винагородою
тому, хто дасть краще визначення: що
таке гроші?
Перемогу отримав молодий чоловік, який відповів так: «Гроші — це річ,
яку можна використовувати, як універсальний паспорт, що дає вхід усюди, крім неба. Це засіб, за допомогою
якого можна придбати все, за винятком щастя».

Неймовiрний вiдсоток
Одного разу французькому живописцю Ежену Делакруа довелося
побувати в компанії багатого банкіра,
барона Ротшильда. У бесіді з ним він
сказав, що йому потрібен натурник
для картини про жебрака, і додав, що
особа барона точно відповідає цьому
образу. Будучи великим любителем
мистецтва, банкір погодився позувати.
Під час одного з сеансів Делакруа
ненадовго відлучився. До студії увійшов один з його учнів. Він поговорив з
цим «жебракам» і, виходячи, дав йому
2 франка. Барон розповів про це Делакруа, який в свою чергу повідав, що
його послідовник талановитий, але
бідний. Пізніше учень отримав листа
з банку Ротшильда з запрошенням отримати відсоток з пожертвуваних ним
двох франків. І хоча він поставився до
цього з великою недовірою, проте пішов у відділення даного закладу, де
йому вручили десять тисяч.
Любов Кириченко

Фред Белл, колишній
мільйонер, продає яблука зі
свого лотка на розі вулиць
в Сан-Франциско.
Під час Великої Депресії. "Белл, щасливий гравець на біржі на прізвисько
"Champagne Fred", втратив всі свої статки під час
обвалу фондового ринку в
1929 році.
Помер 9 червня 1934
року в будинку для бідних.

ЗАВДАННЯ НА ЛОГІКУ
1) Арифметична задача

В оповіданні «Репетитор» Антона Павловича Чехова є персонаж — гімназист
Єгор, який навчає дванадцятирічного Петю. Одного разу Єгор ставить учневі таке
завдання: «Купець купив 138 аршин чорного і синього сукна за 540 карбованців.
Питається, скільки аршин купив він одного та другого сукна, якщо синє коштувало
5 карбованців за аршин, а за чорне сторгувався по 3 карбованці?»
Відповідь Петя може знайти тільки за допомогою арифметики, бо ще нічого не
знає про системи рівнянь. Пропонуємо і вам вирішити цю задачу тільки за допомогою арифметики.

Що менi робити,
щоб спастись?
Таке питання поставив один
римський воїн, про що йдеться
у Новому Завіті (Дії святих
апостолів, 16: 30). Сталось це
тоді, коли він побачив, що настав
час міняти життя.
Любий друже! Можливо, і в
твоєму серці постали запитання,
які хвилюють душу, і ти не знаєш,
що робити.
Якщо хочеш справді бути
з Богом тепер і у вічності, то
потрібно стати християнином,
зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням
Христа, з Його заповідями у
Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником,
що заслуговує на справедливе
покарання.
КРОК 3: повір, що Христос
помер на хресті також і за тебе.
Він воскрес і робить вільним від
гріха в момент навернення до
Нього.
КРОК 4: щиро покайся. Для цього
схились перед Ним в молитві і
попроси прощення за всі свої гріхи,
а потім подякуй за дароване
спасіння.
КРОК 5: уникай свідомого гріха,
молися, досліджуй Святе Письмо
і виконуй те, що там написане.
Знайди справжніх християн, які
щиро навернулись до Бога.
Усе вищевикладене знайдеш у
Новому Завіті, коли будеш читати
і міркувати над ним.
* * *
Шановні читачі, якщо у вас
виникли питання або з’явилось бажання відвідати зібрання (богослужіння), чи є потреба звернутися
за духовною допомогою, то ви можете зателефонувати за зручним
для вас регіональним телефоном:
Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;
Дніпропетровська та
Запорізька обл. —
+38(067) 140-47-48, Костянтин;
Донецька та Луганська обл. —
+38(050) 855-60-89, Віталій;
+38(097) 565-62-44, Олег;
Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;
Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;
Західна Україна —
+38(098) 229-10-88, Віктор;
+38(066) 334-35-80, Тимофій;
Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;
Кіровоградська обл. —
+38(068)53-34567,
+38(099)953-67-27, Валентин;
Одеська, Херсонська та
Миколаївська обл. —
+38(067)605-08-03, Сергій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;
Харківська, Полтавська та
Сумська обл. —
+38(050) 295-29-34, Тимофій;
Хмельницька обл. —
+38(068) 101-49-14, Сергій;
Черкаська обл. —
+38(098) 151-53-58, Сергій;
Чернігівська обл. —
+38(067) 121-00-32, Андрій.

2) Головоломка з автоматами

У залі очікування автовокзалу встановили три автомати самообслуговування
з напоями. Перший «Coca-Cola», другий «Pepsi», а третій «Випадковий»: бо видає
або Pepsi, або Coca-Cola. Будь-який напій можна придбати монетою в 10 грн. Але
на заводі-виробнику автоматів сплутали написи, і тепер жоден з них не відповідає
своїм назвам. Скільки треба монет, щоб розібратись, де який автомат?
(відповіді на ст. 6)
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Тексти цього видання містять імена Бога та цитати Святого Письма, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.
Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

