Ісус Христос — Божий Син
прийняв водне хрещення у
річці Йордані, після цього був відведений Духом у пустелю, де пробув 40 днів. Повернувшись, почав
своє земне служіння. Ви пам’ятаєте, яку першу проповідь сказав
Ісус Христос? «…Покайтеся, бо
наблизилося Небесне Царство»
(Мт. 4:17). Три з половиною роки
Ісус ходив по землі, Він навчав,
зціляв, воскрешав…
Він був
розп’ятий, третього дня Він воскрес, а через 40 днів після цієї
події - вознісся на небо. Через
десять днів після Його вознесіння, на всіх учнів Ісуса зійшов
Святий Дух. Петро в Єрусалимі
на День П’ятидесятниці, перед
багатотисячним натовпом євреїв сказав: «…Покайтеся, і хай
охреститься кожний з вас в
ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів - і одержите дар
Святого Духа. (Дії 2:38). Через
кілька днів він знову промовляє:
«Покайтеся, отже, і наверніться, щоб очистились ви від ваших
гріхів» (Дії. 3:19).

Щ

о таке християнство? Хто
такий справжній християнин? Хтось скаже: « Яка різниця,
християнин я чи не християнин?»
Насправді це дуже важливе питання. Ісус Христос привідкрив
завісу своїм учням і дозволив зазирнути у майбутнє. Він сказав,
що наступить день для всього
людства, коли люди стоятимуть
перед Ним на суді, і Він розділить
одних - ліворуч, а інших - праворуч. Тим, хто праворуч, Він скаже: «Ввійдіть у радість Мою…»,
в оселі прекрасні і чудові, які
приготовані для вас. А тим, хто
ліворуч, Він скаже: «Відійдіть від
Мене геть, Я ніколи вас не знав».
Ці люди все життя були переконані, що вони є справжніми християнами, їхня віра спонукала
робити певні хороші вчинки. Яке
страшне розчарування чекало на
них тоді, коли змінити щось було
неможливо.
Чи ти, дорогий читачу, є
справжнім християнином? Те,
що ти прочитаєш далі, допоможе тобі отримати відповідь на це
запитання.
Існує багато міфів про християнство. Зупинимось на п’яти найпоширеніших. А потім ми, врешті
- решт, дізнаємось, хто ж такий
справжній християнин.
Міф 1 Християни – ті, що
народилися в християнських
родинах
Здавалося б, міф красномовно говорить про звичайне явище.
Якщо тобі пощастило народитися
у сім’ї, де люди вірять у Бога, ти
автоматично стаєш християнином. Іншими словами, це означає,
що християнське середовище
може «зробити» людину християнином. Добре, якщо твої батьки
є щирими і добрими християнами
та служать тобі прикладом. Але
це не означає, що ти також будеш
таким. Бо не завжди вчительські
діти стають вчителями, а діти лікарів – лікарями. Середовище,
в якому народжується, росте
і розвивається дитина є дуже
важливим чинником, але не визначальним. Християнами не народжуються, ними стають. У Бога
немає внуків, у нього є лише є
діти.
Міф 2 Християнин – той, хто
вірить в Бога
Християни
вірять у Бога?
Безперечно, вірять. На сьогодні, в Україні 90 відсотків людей
вірять, що існує могутня надприродна сила, яку християни називають Богом. В Україні за останні
20 років збільшилася кількість
храмів, релігійні свята стали загальнодержавними. Але чи стало
від цього більше добра? Чи перестали люди обманювати, красти, використовувати нецензурну

лексику, обмовляти один одного?
Чи зменшилася кількість розлучень? Можна довго перелічувати
сумні статистичні дані, які часто
доходять до нас з телевізійних
новин, газет тощо. Але ми з вами
живемо в християнській країні,
більшість із нас вірить у Бога. Тоді
що з нами?
Всі ми добре знаємо, ще з дитинства, що фізична культура, фізичні навантаження дуже корисні
для здоров’я нашого організму.
Тобто ми віримо у те, що фізкультура - добра річ. Але якщо ми рідко або зовсім не займаємось фізичними вправами, то нашої віри
в це недостатньо. Потрібні ще й
конкретні дії.
Так само наше усвідомлення
того, що Бог існує, ще не робить
нас християнами.
Міф 3 Християнин – той, хто
молиться і читає Біблію
Християни справді моляться
і читають Біблію. Так, але і мусульмани моляться по п’ять разів
на день. Колишній єгипетський
Президент постійно мав з собою
килимок для молитви, навіть,
якщо їхав за кордон. Однак він
не сповідував християнство, а іслам. Так що молитва сама по собі
не робить людину християнином.
Християни неодноразово перечитують Біблію. Дехто читає її щоденно, але це не робить людину
істинним християнином.
Карл Маркс у 17-річному віці
написав працю, у якій тлумачив уривок з Євангелії від Івана.
Ще й сьогодні богослови погоджуються з цим тлумаченням.
Пізніше Карл Маркс повністю відрікся Бога, Біблії, назвавши себе
атеїстом.
Микита Хрущов в дитинстві
вчився читати не за Букварем,
а за Біблією. Однак пізніше пообіцяв закінчити з церквою
(до 1985 року). Хрущова вже

давно немає, а церква Божа постійно зростає.
Біблія – це Слово Боже і воно
заслуговує повної нашої довіри і
уваги. Але, якщо ми молимось і
читаємо Біблію, це ще не робить
нас справжніми християнами.
Міф 4 Християнин - той, кого
охрестили в дитинстві
Більшість українців охрещені в дитинстві. Але запитання,
чи це робить нас християнами?
Давайте спробуємо уявити, що
нас запрошено на екскурсію у
звичайнісіньку тюрму. Це не найприємніша екскурсія. Ми заходимо в один із бараків, зустрічаємо
десятки, сотні ув’язнених. Хтось із
них «сидить» за вбивство, дехто за грабіж, крадіжки. І більшість із
них були охрещені ще в дитячому
віці. Жоден із них не виправдовує
високого звання ХРИСТИЯНИНА.
Їхнє життя, вчинки розходиться
із тими вічними правдами, яких
навчає Бог. Отож, неусвідомлене
хрещення в дитинстві не завжди робить людей справжніми
християнами.
Міф 5 Християни – високоморальні люди.
Насправді християни мають
бути людьми високої моралі. Але
чи кожна високоморальна людина є християнином?
Мені довелося навчатися
в школі ще в радянські часи.
Чимало викладачів, яких я любив
і поважав, були прикладом поведінки і моралі, проте більшість з
них були відвертими атеїстами,
які не вірили у Бога, відкидали
Біблію. Мені здається, сьогодні
багатьом людям, що називають
себе християнами, добре було б
повчитися у атеїстів правил етикету, моралі поведінки, культури
тощо. Але все ж таки нам слід
пам’ятати:
високоморальність

не робить людину справжнім
християнином.
Хто ж тоді є справжнім християнином? Де його можна зустріти? Чи знаєте ви, як називали послідовників Ісуса Христа
до того як вони отримали назву
«християни»?
«…Після
того
подався
Варнава до Тарсу, щоб Савла
шукати. А знайшовши, привів в
Антіохію. І збирались вони цілий
рік, і навчали багато народу, і в
Антіохії найперш християнами
названо учнів» (Дії. 11:25-26)
Отож, апостоли, послідовники
Ісуса Христа називалися учнями.
З чим у нас асоціюється слово
«учень»? Відразу згадується школа… теорія, практичні завдання
та домашні завдання. Той, хто є
християнином, у першу чергу, є
учнем Ісуса Христа. Бути учнем,
означає чомусь навчатися, щось
виконувати, за кимось слідувати.
Що потрібно зробити, щоб стати учнем Ісуса Христа, або студентом університету, ректором
якого є Сам Бог? Зазвичай, щоб
почати навчання у якомусь пристойному навчальному закладі,
потрібно скласти вступні іспити.
І тільки після успішно складених
іспитів, вас зараховують до числа
студентів. Що повинна зробити
людина, яка захотіла стати учнем
Ісуса Христа, іншими словами
християнином? Який «іспит» вона
повинна скласти?
Зараз для вас невеличкий тест
на знання Біблії. Чи знаєте ви з
якими словами Іван Хреститель,
найбільший з пророків, звернувся до людей у юдейській пустелі, коли проповідував їм? Так,
«…покайтеся, бо наблизилося
Небесне Царство» (Мт. 3:2).

Апостол Павло в Афінах, яке
було колискою тогочасної цивілізації, у культурному і науковому
центрі, в Ареопазі, де зібралась
еліта науки, завершуючи свою
промову, звертається до цих високоосвічених і заможних людей:
«Отже, Бог, незважаючи на часи
незнання, тепер наказує всім людям скрізь покаятися, бо визначив день, коли має судити цілий
світ по справедливості через
Мужа, Якого настановив, віру
подаючи всім, воскресивши його
з мертвих» (Дії. 17:30-31).
Отож, щоб стати справжнім
християнином, послідовником,
учнем Ісуса, потрібно покаятись. Не сповідь, не хрещення,
не паломництво до якоїсь святині робить нас християнами.
Важливим є питання: «Чи щиро
ми покаялись?»
Тисячі людей перед Пасхою
йдуть на сповідь. Йдуть ті, хто
зраджують своїм дружинам/чоловікам; ті, хто випиває з мірою і
без неї; ті, хто вживає наркотики
і, навіть, їх продає; йдуть ті, чиї
руки вкриті не раз кров’ю... Тисячі
сповідалися і каялися в гріхах.
Виникає запитання: «Чому після
сповіді, після свят нічого не змінюється? Не встигають повідомляти
по радіо та телебаченню жахливі
новини про вбивства, крадіжки,
напади, розбої… Щодня гине
багато людей від хвороб, які передаються статевим шляхом,
люди гинуть у автокатастрофах,
де винними є нетверезі водії, молоді матері вбивають своїх ненароджених дітей, а часом , навіть, і
народжених….»

Початок. Закінчення на
сторінці 2.
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“Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але
тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує” (Еф. 4:29).

докотилася порівняно недавно. Сленг – доволі поширене явище, він
є засобом спілкування у найрізноманітніших прошарках населення і
сягає своїм корінням у сиву давнину. Адже ще століття тому різні соціальні групи мали свій стиль мовлення, притаманний конкретній групі.
Крім того, поширеним видом сленгу є професійний сленг, котрий побутує у мовленні людей певного фаху чи роду заняття.

Господь запланував і створив людей розумними і здатними спілкуватися не тільки між собою, а й з Ним. Мова – найважливіший засіб
спілкування і пізнання. Багато вчених-лінгвістів задаються питаннями
про те, як на землі виникло безліч мов. Одні вважають, що всі мови
мають спільне коріння, з’явившись в результаті ланцюга відхилень від
прасвітової мови. Інші вважають, що спочатку було декілька незалежних вогнищ виникнення мов.

У ХVІІІ-ХІХ ст. на Полтавщині, де досить поширеним явищем було
кобзарювання, сліпі бандуристи мали свій власний сленг, який називався “лебійською мовою”. Наприклад, поширене у молодіжному мовленні слово лахати (сміятися) пішло саме від мандрівників-лірників,
навіть не змінивши значення: “дерти лаха” – сміятися. Слово “кльово” має таке саме коріння і вимовлялось воно спершу “клево” (у
значенні “добре”).

Читаючи Боже Слово, Біблію, ми бачимо, що саме Господь є Автором мови, якою Він наділив людину – вінець Свого творіння. Святе
Писання також вчить, що слово, як інструмент мови, має приносити
збудування і благодать для тих, хто слухає нас. Біблія надає дуже великого значення тому, що виходить з наших вуст. А як ми ставимося
до цього?

Часто статус слова змінюється, і те, що, скажімо, у 60-х, 70-х, 80-х
роках ХХ століття вважалося сленгом, тепер стало частиною повсякденного словника людей. Сленг перебуває в самому кінці можливих
засобів мовного спілкування і включає різні форми мови, за допомогою
яких люди можуть ототожнювати себе з певними соціальними угрупованнями починаючи з дітей, молодих бізнесменів, хакерів і закінчуючи
злочинцями, алкоголіками і наркоманами. У молодіжному середовищі
сленг посідає помітне місце як засіб виділення індивіда з маси і спосіб
вербального (мовного) спілкування.

Мова… Яка вона?

Що таке ненормативна лексика? Це мова, яку людина сприймає
як відразливу, непристойну. У це визначення також входять такі поняття, як блюзнірство, прокльони і лайка. Така мова перебуває поза
нормальним стилем спілкування. Ненормативна лексика є сегментом
лайливої лексики різних мов, що містить неввічливі, непристойні, вульгарні і лайливі вирази. Використання ненормативної лексики має чіткі
національні, культурні й соціальні ознаки і суттєво відрізняється в різних культурах і соціальних групах. Кожне суспільство окремо визначає,
що належить до ненормативної лексики або лайки, і формулює своє
ставлення до неї. У багатьох країнах світу існують закони, які обмежують використання такої лексики в публічному житті.
Лихослів’я або лайка, як частина ненормативної лексики, має коріння в релігійних віруваннях людей. Звідси і слово «лихослів’я», за вимову якого мало статися певне лихо, кара Божа. Використання лайки,
таким чином, вказувало на ставлення (часто негативне) до прийнятих
норм чи табу суспільства. Зі зміною релігійних вірувань і ставлення до
релігії взагалі певні лайки закріплялися в суспільстві і їх використання
було проявом певної громадської позиції, презирства, протесту тощо.
У ставленні до інших табу суспільства можна прослідкувати появу
образливих, брудних висловів, пов’язаних зі статевими органами чи
функціями організму. Звертання уваги на неприємні й огидні речі мало
на меті завдати якнайбільшої образи опоненту. Під час битв існували спеціальні «професійні матюкальники», які брудними образливими
словами і демонструванням соромітних частин тіла намагалися підірвати моральний дух ворога і таким чином заманити розгніваних воїнів
у пастку, де їх могли знищити основні сили. У Європі таких спеціалістів
називали «рибальдами», які дуже часто, окрім вживання відбірної лайки, ходили в бій голими, аби присоромити і розгнівати лицарів протилежного війська. Доволі часто користувалися ненормативною лексикою саме в такому контексті і українські козаки.
Використання лайки серед підлітків також мотивоване з точки зору
психічної розрядки і самоствердження. Часте, безпідставне і безсоромне використання ненормативної лексики, на думку деяких психологів, є видом психічної вади.
Класичний склад нашої, як і будь-якої іншої мови, містить велику
кількість сленгових утворень, котрі відповідають певним соціальним і
професійним групам людей. На Заході період так званого “жаргонного
вибуху” вже минув, у той час, як до України хвиля інтересу до субмов

Міфи про
християнство
Закінчення. Початок на
стрінці 1
Що ж це за покаяння, що ж
це за сповідь така? Що це означає покаятись по - Божому.
Читаючи Новий Завіт, ми
дізнаємося, що до Ісуса Христа
приходили повії, митники, злодії, але після покаяння вони ставали іншими. Вони не повертались до гріховного життя. Оце
справжнє біблійне покаяння.
Що ж означає покаятись?
Напевно, кожен з нас хоч раз у
житті шкодував про якісь вчинки, слова. Якоюсь мірою це і
означає покаятись. Покаяння
з грецької (μετανοε) означає
– переміна думок. Це означає
шкодувати про вчинки, змінити
своє ставлення до них, перестати так думати, жити. І тут є
одна проблема. На одній із зустрічей з молоддю, я попросив
хлопців проявити відвертість і

підняти руку, хто з них палить.
Відсотків з 80 підняли руки. Я
задав запитання: «Хто з вас хоч
раз намагався кинути палити?»
Близько 70 відсотків хлопців
знову тримали руки догори. Це
мало б означати, що більшість
із них уже намагалися покінчити з цією поганою звичкою.
Але коли я попросив підняти
руку тих, хто не палить, двоє
чи троє підняли руки, а потім,
напевно, згадали, що не палять
лише півдня і руку опустили.
Невже хлопці не хотіли кинути палити? Вони справді хотіли позбавитися цієї шкідливої
звички, але їм це не вдалося.
Як багато чоловіків, які зловживають алкоголем, били себе
в груди, обіцяючи, що з понеділка почнеться нове життя. А
з понеділка продовжувалося
те саме. Чому це покаяння не
приносило змін у їхньому житті? Невже покаяння не робить
нас щирими християнами? Що

Як впливає мова на ваше життя?

ЦІКАВО ЗНАТИ …
У собаки в носі - 230 мільйонів нюхових клітин, а в людини - лише 10-11,
тобто в двадцять разів менше. Однак собака не може знайти те, що взагалі не пахне. У багатьох тварин є улюблені запахи. У собак, наприклад, це
запах анісу, в кішки - валеріани та м’яти, леви люблять гарні духи. А ось
верблюда приваблює запах тютюнового диму. У людей найулюбленішими
є запахи свіжого хліба, свіжоскошеної трави та кави. Аромати булок і кави
не тільки збуджують апетит, але й підвищують бажання купувати. Тому
часто у великих магазинах пахне кавою та свіжою випічкою. Французький
парфумерний банк даних нараховує в своєму каталозі більше 8000 назв.
Сучасні духи можуть складатися з 300 різних компонентів. Для створення
парфумів використовується понад 6000 найменувань різної сировини.
Міський житель з центру галасливої цивілізації не відчуває до 70 % міських
запахів. Африканець, звиклий до дикої природи, здатний розпізнати запах
свого друга, котрий пройшов лісовою стежкою кілька годин тому. Відомо,
що організм відрізняє один запах від іншого в нюховій цибулині. У риб з
їхнім фантастичним нюхом цибулина величезна, а мозок - з пухирець. У
людини - навпаки. Чому? З’ясувалося: в людини - і лише в неї - обробкою
інформації займається не тільки цибулина, а й мозок.

саме не спрацьовує? Біблія говорить, що ми народилися в
гріху. Наша гріховна природа
більше схильна чинити зло, ніж
добро. Як важко батьки мають
працювати над вихованням
власних дітей, щоб привчити
до добрих доріг. Зате, як легко цим діткам прививається
щось зле, і зусиль прикладати
для цього не потрібно. І знаєте чому? Біблія говорить, що
ми повністю знівечені гріхом
зсередини, він присутній в нас,
як закон, що штовхає нас до
зла. Покаятись – це зрозуміти,
що ми слабкі. Зрозуміти, що
гріх - це зло, за яке ми будемо
розплачуватися перед Богом
вічною загибеллю. Покаятись
- це упокоритись перед Богом.
Покаятись – це зрозуміти, що
Христос помирав через наші
гріхи, пролив кров, щоб подарувати справжню свободу.
Покаятись означає шкодувати
за вчинки, які погані не тільки
перед Богом, а й перед людьми. Покаятись – це в простій та
щирій молитві звернутися до
Всевишнього з благанням прощення і звільнення від гріхів.
І цього достатньо, щоб бути

вільним? Невже після цього
можна стати справжнім християнином? Так, саме так!. Бог
чекає нашого щирого покаяння, за яке подарує нове серце,
можливість почати життя з нової сторінки.
Що таке молитва покаяння? Щоб сказати її вдумливо
достатньо чотири секунди.
«Господи, будь милостивий до
мене грішного!» Такою молитвою одного разу молився митник (Луки 18:13). У відповідь на
цю молитву Ісус сказав: «Кажу
вам, що цей повернувся до своєї хати виправданий більше,
ніж той…»
Навіть якщо ви народились
і виросли в християнській родині, давно охрещені, часто
молитесь та читаєте Біблію, є
високоморальною людиною і
впевнені у тому, що існує Бог,
залишаючись наодинці, запитаймо себе: «Чи зробив я перший і найважливіший крок, аби
стати справжнім учнем Ісуса?
Чи я справжній християнин?»
Станіслав Грунтковський
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Яблуня
Оповідання
українського
християнського
письменника Михайла Подворняка (1908-1994), уродженця с. Хотовиця неподалік від Почаєва. Автор більше 20
книг, які залюбки читаються і сьогодні.

Ю

хим збирався на ярмарок. Він з самого
ранку посмарував воза, а одночасно посмарував дьогтем
також свої старі юхтові чоботи. Виніс із стодоли велику
в’язку недавно скошеної конюшини і поклав на віз. А потім виніс кілька мішків яблук, в
торбі трохи волоських горіхів,
бо мав у своєму саду тільки
два горіхи, які щороку рясно
родили. Вивів коні, обтерши
рукою їхні боки, по яких попричіплювалася солома. І
готовий був їхати, але з хати
вийшла Палажка, Яхимова
дружина, і голосно гукнула: А незабудь зайти до Мошка і
віддати йому борг з минулого
четверга. І купи до хати нафти, а також сивого мила до
прання.
Юхим кивнув головою, бо
він мало коли говорив. Узяв
до рук батога і замахнувся
ним у повітрі. Але перед тим,
як їхати, ще раз подивився на
свого воза, щось поправив між
мішками, обтулив соломою,
щоб яблука не потовклися. І
подумав, чи бува він чогось не
забув взяти. А потім без всякої
потреби кашельнув, як це він
завжди робив, коли їхав з подвір’я в поле або на ярмарок.
І ще раз обернувся до хати,
хоча й не бачив, чи Палажка
там ще стоїть. І голосно сказав:- Закрий за мною ворота,
бо зараз зайдуть з вигона чужі
вівці, - і віз покотився рівною
дорогою.
Була осінь, і з обох боків
дороги, на городах Юхимової
рідної Хлівчанки стояли ще
соняшники, киваючи широкими головами. Далі за соняшниками були хати і стодоли
його добрих сусідів. З коминів
підносився догори сивий дим,
по господарствах співали наперебій півні. Сонце щойно
зійшло і його, здається також
осіннє проміння пробивалося
крізь гущу придорожніх верб,
падаючи на воза, на Юхимові
зігнуті плечі. Дорога була притоптана і віз по ній котився
так легко, ніби по міському
асфальті. А коні бігли риссю, киваючи своїми тяжкими
головами.
Юхим їхав і роздумував про
свою тяжку працю, про своїх
добрих сусідів, яких господарства він бачив праворуч і
ліворуч. До Хлівчанки він переселився щойно кілька років
тому. Тут купив собі невелику господарку, гарний город
і сад. Усе це було занедбане
попереднім господарем, але
Юхим своєю тяжкою працею
допровадив город до того,
що він родить усе, що тільки
Палажка на ньому посадить.
А почищений і погноєний сад
також почав краще родити, як
перед тим. Юхим має родючі
груші, має два чіхратих волоських горіхи, багато яблунь
і тепер щочетверга він їде
до міста на ярмарок, везучи
на продаж свою працю. Він
на торговиці має під вербою
своє місце. Там ставить воза,

коням чіпляє опалку з конюшиною, примощує на возі вагу
і продає те, що він привіз.
Тепер він також їде, також
везе кілька мішків яблук і трохи волоських горіхів. У нього
на душі якось спокійно, тихо.
За ним лишилися дерева й
хати Хлівчанки, а тепер навколо нього лежить широке море
знайомих йому рідних полів.
По них де-не-де стоять ще
снопи, сивіють цілі нивки невикопаної картоплі. Бабиного
літа ще немає, але вже тепер
відчувається, що в ранковому
повітрі пролітає щось невидиме, ніби тонке павутиння,
і воно чіпляється Юхимової
бороди, його батога, сідає
на гриву коней. А небо синєсинє, ніби спокійне й непорушне плесо води на їхньому
ставку, ніби якийсь безмежний
лан, засіяний пшеницею, що
ще не цвіте і не порушується,
навіть, від найменшого подуву вітру. Те осіннє небо одним
своїм кінцем лягає на недалекому панському лісі, а другим
кінцем – на горбку, за яким
видніє якийсь хутір.
Коні спиняють біг і йдуть
нога за ногою. Юхим їх не
підганяє, бо до міста не далеко і в нього є ще багато часу.
Від каплички, яку вже видно,
лишилося ще три кілометри.
Дорога тут не рівна, трохи вибоїста, по ній віз хитається і
рипить. Тому Юхим їде поволі.
А ось і невеличка капличка, помальована на зелено.
Біля неї ростуть молоді липи,
на яких завжди цвірінькають
горобці. Сонце відбивається
в вузеньких вікнах каплички і
Юхим здіймає капелюха. Він
хреститься широкою долонею, шепоче коротку молитву,
а за той час коні зовсім пристають і йдуть ще повільніше.
Але Юхимова молитва кінчаєтья, віз минає липи, а Юхим
поганяє скоріше.
– Вйо, вйо, - каже він і примощується вигідніше на в’язці
соломи.
Віз гуркотить і котиться з
невеликого горбка. Праворуч
видніють хлівчанські сіножаті,
їх перетинає вузька річка, яку
видно звідси, як вона блищить
до сонця. Над сіножатями

літають табуни галок.
За горбком було вже видно
місто. Сиві будинки і висока
вежа католицького костела.
Юхимові коні знають свою
дорогу, вони пильно її тримаються, минаючи якісь загороди. На обсадженій вербами
греблі вони повертають наліво, а там уже розминаються
інші підводи. На них лежать
прив’язані мотузками телята,

вівці, до возів прив’язані корови і все це поволі сунеться на
торговицю під самим містом.
Юхим поставив свого воза
на тому самому місці під вербою, де він завжди стоїть і
за яке він щороку платить до
гміни кілька золотих ярмаркового. Попустив коням легше
шлеї, повісив до дишля опалку і наклав до неї конюшини.
А потім розв’язав мішка з
яблуками, щоб люди бачили
що купують, і вийняв з під соломи вагу. Поскладав усе це
рівно, пострушував на землю
стебла соломи і пройшовся
кругом воза, закурюючи люльку. Навколо вже було багато
возів, усюди вже був рух, повний рейвах, голоси продавців
і покупців, а також голосний
крик різної худоби.
Спершись
на
драбину
воза, Юхим чекав покупців.
І довго чекати не довелося.
Між возами ходив якийсь незнайомий чоловік, по одежі
видно, що був з міста, бо на
ньому був новий осінній плащ
і блискучі черевики. Йдучи до
Юхимового воза, він здалека
спитався:
– Дядьку, маєте свіжі і добрі
яблука?
– Маю, - відповів Юхим і почав розв’язувати другого мішка. – Ось дивіться, які тільки
бажаєте, щойно з дерева.
Незнайомий дістав одне
червоне яблуко і поклав на
вагу.
– Отаких прошу мені зважити десять фунтів, - сказав.
Юхим виклав яблука, лишивши люльку на соломі. З
неї випала мала жаринка і
над соломою піднеслася тонка нитка сивого диму.
– Дядьку, уважайте, - сказав незнайомий, - а то ще віз
згорить.
Юхим вдарив по соломі
рукою і жаринка згасла. При
тому вилаявся, що той тютюн
такий клятий, що не може
його лишити.
– Ви, дядьку, не лайтесь,
а краще киньте курити і все
буде гаразд, - сказав незнайомий, виймаючи гроші.
– Не можу, ніяк не можу.
Кілька разів уже пробував,
кілька днів після причастя не

курив, а потім знову починав,–
жалівся Юхим, червоніючи.
– Удома ще можу довше не
курити, бо є якась праця, але
отут висидіти цілий день, то
ніяк не можна.
– А ви вмієте читати? – подивився на нього незнайомий.
– Так, умію... Я навіть служив у царському війську,
а там нас навчали грамоти. Вмію по-російському і
по-слов’янському.
– Добре, - знову незнайомий, - я колись принесу для
вас щось читати, а тепер візьміть цю книгу і читайте її. А
то кожного четверга я буваю
тут і все бачу, що ви тільки
курите. А мені вас жаль. Це
не потрібне для вас на старші
роки. А від читання солома не
запалиться.
– Дякую вам, дякую пане, казав Юхим і взяв простягнуту йому книжку. Поклав її біля
мішка з яблуками, бо якраз
прийшли нові покупці і він, навіть, не мав часу її розгорнути.
А незнайомий подякував і пішов між возами до міста.
Продавши більшу половину
яблук, Юхим сховав гроші до
кишені, сів на возі і згадав про
подарунок . Повернув книгу
до сонця і тихо сам собі прочитав: «Новий Завіт».
Але, саме в цю хвилину,
знову хтось прийшов за яблуками, хтось питався про горіхи
і в Юхима не було часу читати. Він поклав книгу до кишені з думкою, що читатиме її
вдома. А тепер ходив кругом
воза, далі курив свою люльку, розмовляючи з сусідами.
Попіл з люльки падав на землю і він плював туди, розтираючи те місце чоботом.
Було вже далеко за полудень, коли Юхим, продавши всі яблука, вертався
тією самою дорогою додому.
Порожній його віз гуркотів тепер більше, як перед тим, а за
ним ззаду здіймалася курява
дорожньої пилюки.
Удома він випряг коней й
пустив їх на вигін за ворота.
Потім витягнув з криниці води,
налив до довгого корита і помив руки. Палажка вийшла і
забрала до хати нафту, мило,
а також трохи непроданих
горіхів.
А Юхим до хати не пішов.
Він випив у місті чаю і не був
голодний. Тепер він присів на
дровітні, простягнув ноги на
траву і почав читати. Палажка
кілька разів виходила на поріг,
кликала його до хати, але він
читав і читав. Ніколи перед
тим він такої книжки не бачив,
ніколи чогось такого не було в
його хаті. Все, що там написане, говорить про Бога, про те,
як Бога треба любити, як треба жити на світі, як треба служити Богові. І все це читання
дуже припало до Юхимового
серця. Зокрема, воно припало
йому до серця тому, що написане рідною мовою. Такою, як
говорять усі люди в Хлівчанці,
як говорить він зо своєю
Палажкою.
По вечері він читав далі,
поставивши лямпу на столі.
Палажка присіла біля нього,
слухала, а другого дня читали
знову далі і далі.
На третій день Юхим поїхав
у поле орати стерню, взявши
з собою Євангеліє. У полуденок, коли коні паслися на долині, він читав ще і ще. Юхим
перечитував
дорогоцінний
подарунок довгими вечорами.

Поволі, день за днем, місяць за місяцем, читаючи
Боже Слово, він кинув курити,
перестав лаятися, перестав
сваритися з Палажкою. Ніхто
в Хлівчанці не міг пізнати
Юхима, що це з ним сталося.
Минула осінь, прийшла
зима. Хлівчанка накрилася
ковдрою білого снігу. Сонце
пішло зовсім низько над самим городом, завжди дуже
рано ховаючись за панський
ліс. Юхим щодня дасть худобі їсти, нарубає до хати дров,
сідає під піччю і читає свою
улюблену книгу. Там стільки
всього цікавого, що його голова не в силі всього зібрати
і збагнути.
А одного вечора він покликав до лямпи Палажку і
сказав:
– Я хотів би, щоб кожен у
нашому селі мав таку Книгу.
Він десь почув, що є на світі
люди, які посилають гроші на
видавництво цієї Книги. На
Волині і в Галичині є такі господарі, які для цього щось
дають зо свого господарства.
– Ось дивись, якийсь господар біля Дубна кормить
теля, яке потім продасть, і
гроші ті вишле до Львова на
друкування. Інший має в своїй пасіці окремого вулика, з
якого він призначив мед для
Святого Письма. Інший знову
кормить вівцю, хтось кормить
качку, гуску.... – А я, знаєш, що
подумав? – і він дивився на
Палажку.
– Що? – спитала вона.
– Я хочу віддати для тієї
Книги найкращу мою яблуню.
Щоліта я буду її пильнувати, а
зібрані восени яблука продам
і гроші вишлю до Львова. Ця
Книга варта того. Вона мене
відучила курити тютюн, а ти
знаєш як багато я прокурював
грошей. Хата просмерділася
від тієї люльки.
–
Добре,
сказала
Палажка, - але чи ти зможеш
таке виконати?
– Зможу, Палажко, зможу,
бо ти тільки подумай, скільки то я прокурював грошей,
скільки то я накашлявся через
той непотрібний тютюн. Тому
я дуже вдячний Богові, а також незнайомому чоловікові,
що мені її дав.
А другого дня, копаючись
в глибокому снігу по самі коліна, Юхим ходив по своєму
саду. Яблуні стояли мовчазні
і зажурені, хитаючись безлистим віттям. Юхим ходив від
дерева до дерева, до кожного дерева придивлявся, щось
думав і міркував. Потім затримався біля найбільшої яблуні,
обгорнув навколо сніг і подививсь догори. Яблуня гойдалась від легкого вітру.
Юхим пішов до стайні, наклав на ручні санки гною з-під
коней і вивіз до саду. Обложив
яблуню щільно гноєм, щоб
морози не пошкодили коріння, а потім ще обсипав снігом,
походивши по ньому тяжкими
своїми чобітьми.
Завіз санки під шопу, в сінях
скинув валянки і прийшов до
хати.
– Оце, Палажко, ця яблуня, - сказав до дружини і
всміхнувся.
А Палажка знала, що коли
Юхим щось обіцяє, то він
завжди дотримає слова.

Михайло Подворняк
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Чому люди розлучаються?
Однією з причин розлучення є те, що подружжя з віком починає менше приділяти
уваги один одному. Вони розглядають свої відносини як щось непохитне»
Бенджамін Шейбехенне

до своєї появи у вашому житті, вже на все життя вам
щось повинна.
Егоїзм – смертельна отрута в будь-яких стосунках.
І не важливо, дружба це, любов чи співпраця. Тому
не дивно, що в основі більшості шлюборозлучних
процесів лежать егоїзм і надмірне себелюбство. Люди
ображаються, що не задовільнили їх потреби, що не
зрозуміли їх бажань. Люди ображаються...
Уся проблема в тому, що люди рідко думають про
те, що б вони самі могли дати своєму обранцю чи обраниці. Усі їхні думки крутяться тільки навколо їхніх
особистих бажань і потреб. А те, що робить їх кохана
або коханий, сприймається як належне, і цього здається мало! Такий підхід руйнує відносини при корені. Коли людина просто не бачить і не чує нікого, крім
себе, – це не любов. Точніше, любов, але тільки до
себе. Такий собі звичайний егоїзм. Якщо ваша обраниця чи обранець егоїст – то навряд чи вона/він дивним
чином зміниться після весілля. Що б там не шепотіла
ваша пристрасть, краще тверезо подивитися на речі
до появи штампа в паспорті.
Якщо ж люди нічого не чекають один від одного, то
будь-яка допомога, будь-який комплімент приємний.
Коли чоловік більше думає про дружину і її потреби, а
дружина піклується про чоловіка і його потреби, – тоді
у відносинах буде лад.

Ц

итата, винесена в епіграф, напевно змусить замислитися якщо не 100% сімейних пар, то щонайменше 99%. Відносини – це як здоров’я: поки воно
є, на нього не звертаєш уваги.
А хіба не так? Коли молоді люди знайомляться,
дівчина робить все, щоб сподобатися хлопцеві. Хлопець, у свою чергу, готовий «гори звернути» заради
коханої. Квіти, цукерки, а потім … Чоловіки, коли ви
востаннє, просто так, без особливого приводу, дарували дружині квіти?
Потім звучить весільний марш, перший поцілунок...
І кіно закінчилося. Замість титрів і включеного світла
почалося реальне життя з цілком реальними радощами і злиднями, про які щось говорили тітонька у
РАГСі і пастор під час вінчання. Робота, діти, хвороби,
відрядження. І, як показало статистичне опитування,
з віком подружжя починає менше спілкуватися і гірше
знає уподобання й інтереси один одного.
Чому? Тут все просто. Який розпорядок дня в середньостатистичній родині? Чоловік поснідав, пішов
на роботу, повернувся пізно, повечеряв, відпочив

після робочого дня (телевізор/комп’ютер/хобі), поплескав по голові дітей, ліг спати. І де ж тут місце для спілкування, скажіть, будь ласка? Усе, що робить дружина
для сім′ї, починає сприйматися чоловіком як належне.
І навпаки: обов’язки чоловіка дружина сприймає як
належне. І ні в кого з подружжя не виникає думки, що
чоловікові/дружині щось не подобається… До першої
великої сварки. Але й після неї часто нічого не змінюється. Бо під час сварки кожен відстоює тільки свою
думку і бачення сім’ї, а здатність вислухати другу половину втрачена набагато раніше. Це в тому випадку,
якщо вона взагалі була. І люди розлучаються, часто
ламаючи долі своїх дітей.
Ще до того, як молоді люди знайомляться, в голові у кожного з них найчастіше витає одна думка: «Я
зустріну її/його, і вона/він зробить мене найщасливішою людиною на землі», а далі йде перелік того, що
саме повинна зробити майбутня половинка. Що вона
повинна вміти і як має виглядати. Ким повинна працювати і скільки заробляти. Як вона повинна за вами
доглядати і яке в неї повинно бути хобі… Такий собі
список вимог і умов для другої половинки. Тієї, яка ще

Підбираючи аргументи в черговій сварці, люди, найчастіше, самі того не розуміючи, використовують записані у 13-му розділі Першого послання до коринтян
слова як мірило істинності любові до них з боку дружини/чоловіка. Можливо, настав час застосувати кожне
слово до себе? Можливо, пора перестати оцінювати
любов наших коханих, а почати самим любити так, як
цього хоче від нас Бог?
«Любов довготерпить, любов милосердствує, не
заздрить, любов не величається, не надимається, не
поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але
тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!»
(1 Коринтян 13:4-8)
Найскладніше у всьому цьому те, коли вам же доводиться пояснювати дітям, чому в них немає тата чи
мами і як спілкуватися з вітчимом/мачухою. Говорити,
що так вийшло і ніхто (точно ніхто?) в цьому не винен.
Це і є вихід? Зрозумійте: коли ламається сім’я, її потрібно лагодити, а не викидати за борт! Щаслива родина – це праця. Твоя праця. Можливо, праця всього
життя. Але результат, безумовно, вартий витрачених
зусиль.
Олексій Скурихін
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ивовижна історія Робінзона Крузо, мабуть, кожному знайома із дитинства.
Роман Даніеля Дефо про моряка, який 28 років жив на безлюдному острові,
входить у шкільну програму. Але мало кому відомо, що теперішні російські та
українські переклади цього твору значно відрізняються за своїм змістом від
оригіналу. Справа в тому, що основний задум Дефо полягав у висвітленні не лише
проблеми виживання людини у диких, непристосованих умовах, а й її шляху до
Бога.
В оригінальному тексті Робінзон постійно молиться і просить у Бога
підкріплення своїх духовних та фізичних сил. Кожна сторінка містить не лише
описи життєвих труднощів, з якими зустрічається Робінзон, а й її духовні
переживання. Робінзон був дуже богобійною людиною і не починав
жодної справи, не звернувшись у молитві до Всевишнього. Більше
того, західні дослідники творчості Даніеля Дефо стверджують, що в
романі ведеться безперервний діалог головного героя з Богом. І не
можливості людини звеличуються у цьому творі, а прославляється Господь, який допомагає людині вижити у найскладніших обставинах.
Звичайно, комуністична цензура не могла допустити у такому вигляді роман
до читачів, тому із твору послідовно викреслювалися будь-які згадки про Бога,
молитву і богобійність Робінзона. Таким чином радянські редактори перетворили
книгу Дефо на пригодницький роман, в якому у героя просто не залишалося часу
для молитов і роздумів про Бога. В результаті цієї фальсифікації у школах до
сьогодні учням роз’яснюють, що у творі оспівується перемога людської праці,
людського духа над силами природи, а не прославляється Господь.
Невже не знайдеться фахівця, який зумів би зробити науковий переклад цієї
популярної книги про Робінзона Крузо, щоби у наших українських школах вчителі
змогли прививати дітям любов до Бога і надію на Нього?

Ігор Ткач

