Духовно-просвітницьке видання
В світі працює дві економічні системи: Божа
економіка і економіка, яку ведуть люди. Біблія
детально розкриває як правильно ставитись до
матеріаьних цінностей.
Серед християн побутує стереотип, що грошей має бути небагато. А от коли їх багато або
дуже багато, то це щось брудне і непристойне.
Проте гроші відіграють важливу роль у нашому
житті. Значна частина часу, зусиль, здоров’я, які
ми витрачаємо для заробітку, трансформується в
грошовий еквівалент, і тому «добрими» чи «поганими» можуть бути не самі гроші, а ставлення до
них. Важливо з’ясувати, як все ж таки правильно
ставитися до грошей і їх витрачати.
Насправді тема грошей є настільки широкою,
що охопити її однією статтею просто неможливо.
Тому я просто поділюся своїми роздумами щодо
цієї теми.
Спочатку хотілось би знайти відповіді на найпоширеніші запитання: «Чи є гроші гріхом?», «Чи
багатії обов’язково – нечесні?», «Чи бідні - тому
що ліниві?»
Отож, чи є гроші гріхом?
Коли Ісус зустрічає багатого юнака, то при
спілкуванні ставить для нього складне випробування: «Продай усе, та роздай бідним». Коли ж
хлопець засмутився, Ісус каже: «Як тяжко багатим увійти до Божого Царства!.. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки,
ніж багатому ввійти до Божого Царства
(Лук. 18:24,25).
Повертаючись в доісторичні часи Авраама,
праотця Ізраїльського народу, ми читаємо: «Аврам був дуже багатим на худобу і на срібло
та золото» (Бут. 13:2).
На підставі цих та багатьох інших біблійних
текстів можна зробити висновок: гроші – не гріх,
гріхом може стати наше неправильне ставлення
до них. Наша сердечна прив’язаність до збагачення може привести до гріха.
Чи слід вважати багатих людей злочинцями?
Люди часто так вважають. Тому що багаті
злочинці мають більше змоги чинити злочин і
при цьому залишатися непокараними. Недавно
я дізнався, що наші тюрми переповненні: в кожній із них «сидять» від 500 і більше людей. Якщо
припустити, що серед них є певний відсоток несправедливо засуджених, то він не такий вже й
великий. Разом з тим, велика кількість в’язнів з
бідних родин. Дуже часто злидні і невміння дати
раду собі в житті підштовхували їх до злочину.
Писання згадує ще про одного багача – Йова.
Його маєток був більший від усіх синів Сходу.
Але про нього сказано, що «... чоловік був праведний, непорочний, справедливий, побожний, який віддалявся від усякого злого діла»
(Йов. 1:1-3).
Є згадки і про інших багачів: Соломона та Навуходоносора. Ці люди мали великі маєтки, але
їхні серця були зіпсовані тим, що вони мали. Читаючи Боже Слово, можемо побачити одну закономірність: ті, що боялися Бога і були багатими,
залишалися хорошими людьми; ті ж, хто жив за
власними забаганками, використовували кошти
на зло.
Висновок: проблема не в достатку, а в серці
людини. Саме від того, ким є людина всередині:
чи боїться вона Бога чи ні, залежить як вона буде
користуватися своїм майном.
Чи завжди бідні люди – ледацюги?
Я знаю багато людей причиною бідності яких
була лінь. Але є і багато дуже працьовитих лю-
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Гроші є мірилом багатьох речей – заможності, успіху, важливості в суспільстві
і навіть часу, адже і час, за прислів’ям, – це гроші. Хочемо ми цього чи не хочемо,
незалежно від наших вірувань та переконань, де б ми не знаходилися – всі ми
користуємося грошима.

дей, які знаходяться за межею бідності. Сказати,
що вони ледацюги – означає дуже сильно образити і причинити їм незаслужений біль.
Не менш важливою причиною бідності є невміння правильно використовувати кошти, які
дає Бог.
Проблеми, які виникають
в наслідок неправильного ставлення до грошей
Порушення головних фінансових принципів
приводить до проблем в житті: ми влазимо в борги, не маємо чим сплатити рахунки, думаємо про
можливість заробити більше грошей. Внаслідок
цього стаємо роздратованими і пригніченими, що
є причиною конфліктів з рідними та близькими
людьми. Люди женуться за легкими грошима,
починаючи грати в гральні автомати, а в гіршому
випадку – красти гроші в інших. В кінцевому результаті це призводить до лави підсудних.
Позичання грошей приводить до неспроможності їх віддати і руйнування дружніх відносин.
Недаремно існує приказка: «Хочеш здобути ворога – позич комусь гроші».
Коли трапляються проблеми з коштами, ми не
завжди звертаємось за порадою до Бога, надіємося вирішити проблему самотужки. Для Господа важливе наше життя і реакція на фінансові
проблеми. Не забуваймо молитися Богу у час
скрути. Разом з тим, важливо зрозуміти принцип:
ліпше не допускати пожежі, аніж гасити її.
Достаток – це не багатство. Багатство Бог дає
окремим людям. Коли статок від Господа, то він
даний не для гордині і розкоші, а для того, щоб
служити Йому, щоб витрачати гроші в тих сферах, куди Він направляє. Достаток – це коли маємо всього вдосталь і задоволені з цього.
Принципи, про які йдеться нижче, не зроблять
нас багатшими, але допоможуть бути в достатку і
уникати труднощів.
1. Не лінуватися
Однією з причин бідності є лінь. Ми любимо
робити собі поблажки. Це призводить до того, що
перестаємо дорожити часом. В Писанні сказано:
«душа ледаря вічно голодна» (Пр. 19:15). Нам
дуже важко доводити розпочату справу до кінця,
звичка відкладати на завтра приводить до розчарувань. Розчарування вселяють страх взятися
за якусь справу, яка могла б принести непоганий
дохід.
2. Жити в міру своїх можливостей
Важливо навчитися жити на ті кошти, які дає

Бог заробити. Давайте порозважаємо над запитанням: що спонукає нас на необдумані, незаплановані покупки? Головною причиною є бажання
відчувати себе «не гіршим за інших». Керуючись
бажаннями, часто не враховуючи своїх можливостей, ми попадаємо в пастку, з якої дуже складно
вибратись.
І тому для нас необхідно жити так, щоб бажання співпадали з можливостями. Для нашої
самоповаги можу сказати, що важливо не те, що
про нас думають інші люди, а що про нас думає
Отець Небесний. Якщо в Його очах ми живемо
достойно, тоді неважливо, як ми виглядаємо в
очах оточуючих людей. Апостол Павло говорить:
«Умію жити і в нестатках, умію жити і в
достатку. Звик до всього і в усьому: і насичуватися, і голодувати, мати достаток і
терпіти нестаток» (Фил. 4:12).
3. Не влазити в борги
Це дається найважче, особливо коли з’явився
легкий доступ до кредитів. Ми іноді не хочемо почекати кілька днів чи тижнів, щоб появилися фінанси і купити річ, яка дуже подобається. Життя
в борг стає стилем життя. Не встигаємо вилізти з
одних боргів, як вже набираємо багато інших. Ми
думаємо, що швидко розрахуємося з кредиторами. Ось що говорить про це Слово Боже: «Не
хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що
принесе той, який надходить» (Пр. 27:1).
Значну роль тут відіграє наше невірство. Ми
не довіряємо Богові, що саме Він потурбується
про наші потреби.
Причиною боргів стають не потреби, а забаганки: купити комп’ютер для своєї дитини, планшет для себе, мобільний телефон тощо. Здебільшого, ми не маємо гострої потреби в цих речах,
однак телевізійні рекламні ролики й оточуючі
красномовно переконують, що нам це дуже потрібно. А вже після покупки, першої хвилі емоцій,
оговтуємось з думкою «Чи варто було це купляти?» Недаремно народна мудрість гласить: «Сім
раз відмір і один раз відріж».
4. Бути жертовним
Думаючи про кошти, ми забуваємо про те, Хто
їх нам дає. Отримавши чергову суму, сміливо визначаємо куди її витратити, зовсім випускаючи з
виду, що не все залежало від нас. Скажіть будь
ласка: Хто дав можливість заробити? Хто дає
врожай? Хто дає дощ і сонце? Усе походить від
Бога. Наше відношення до жертовності показує

те, як ми відносимось до Нього. Фінансове благополуччя напряму пов’язане з готовністю жертвувати. Біблія постійно заохочує до жертовності. У
Старому Завіті є тексти, в яких Бог каже, що серед тебе будуть бідні люди, щоб ти міг з ним поділитися. «Адже нужденний не переведеться
на землі. Тому я тобі заповідаю виконувати
це слово, кажучи: Обов'язково відкрий свої
руки своєму убогому і нужденному братові,
який житиме на твоїй землі!» (Повт. З. 15:11)
Вміння жертвувавти робить наше серце співчутливим і щедрим. Це до вподоби Господу, бо відображає Його природу і характер.
5. Робіть накопичення
Важливим є вміння заощаджувати та накопичувати кошти. Коли сім’я стикається з певними труднощами (а вони приходять практично у
кожен дім), родина опиняється у скруті. Добре,
якщо в таких ситуаціях ми можемо користуватись
власними заощадженими коштами.
6. Позбудьтеся шкідливих звичок
Шкідливі звички забирають велику кількість
грошей. Давайте спробуємо підрахувати. Середній курець викурює одну пачку цигарок в день. Це
приблизно 10 гривень. За тиждень – 70 гривень,
за місяць – 280 гривень, за рік ця сума набігає до
350$. Навіть на найдешевші сигарети за рік курець витрачає 200$. А це лише на сигарети. А як
щодо пива, горілки? Отож, ми бачимо, що є речі,
які підривають фінансову стабільність непомітно,
але при цьому дуже серйозно. Над цим варто задуматися.
Людські способи розпоряджатися грошима
різко відрізняються від Божих фінансових принципів. Це не має нас дивувати. Найбільша відмінність між цими економічними системами полягає у тому, що в Божій економіці Бог відіграє
центральну роль. Недарма в Біблії більше ніж
2350 віршів говорять про те, як управляти грошима і майном. Ісус Христос говорив про фінанси
більше, ніж на будь яку іншу тему. Наше відношення до фінансів показує те, як ми відносимося
до Бога. На жаль, сьогодні гроші є головним конкурентом Бога. За гроші люди готові на нечесні
і несправедливі вчинки, нехтуючи Божими повеліннями.
Бог дуже любить людину. Через Біблію Він відкрив, що є рай і пекло, що буде суд, на якому ми
дамо звіт, як використали все те, що Він нам дав.
Люди, які не знають Бога, не бачать перспективи
майбутнього, воно для них виглядає туманним,
тоді і виникає ідея жити, не відмовляючи собі ні
в чому.
Ті, хто пізнали Господа, дивляться на життя
абсолютно по-іншому. Ми знаємо, що життя коротке, і це лише передмова, а не вся книга; підготовка, а не головна подія. Це період випробування, який визначить наше життя у майбутньому.
Хтось сказав: «Той, хто прораховує все у цьому житті наперед, але не турбується про вічність,
є мудрим на мить і нерозумним навіки».
Вибір і рішення, які ми приймаємо кожного дня, визначають те, що з нами відбудеться в
майбутньому. Одного дня наше життя закінчиться, все, що ми мали, втратить своє значення і
цінність, і в нас ніколи не буде можливості це використати з користю для нашої душі. Поки ми живемо, поки у наших руках є можливості, давайте
їх використовувати згідно Божої економіки, там,
де Бог є головним.
Р. Мандзюк
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Цікаві факти про золото

22. Своїм же учням Він додав: Тому кажу
вам: не журіться про душу, що будете їсти,
ні про тіло, у що одягнетеся.
23. Бо душа є більша від їжі, а тіло – від
одягу.
24. Дивіться на ворон, які не сіють, не
жнуть, не мають ні комори, ні клуні, а Бог
годує їх. Настільки ж більше за птахів ви
варті!
25. Хто з вас, журячись, зможе додати до
свого росту хоч один лікоть?
26. Якщо ви навіть такого найменшого не
можете, то чому про інше журитеся?
27. Дивіться на лілії, як вони ростуть: не
прядуть і не тчуть. Але скажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як
одна з них.
28. І якщо траву, яка нині на полі, а завтра
вкидають до печі, Бог отак одягає, то наскільки більше одягне вас, маловіри?
29. І не шукайте, що будете їсти й пити, і не
журіться.
30. Цього всього прагнуть народи світу;
ваш же Отець знає, що цього ви потребуєте.
31. Але шукайте Царства Його, а це все вам
додасться.
32. Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш
Отець дати вам Царство.
33. Продайте ваші маєтки, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, - невичерпний скарб на небесах, де
злодій не підкрадається, де міль не точить,
34. бо де є скарб ваш, там буде й ваше серце.

Луки 12:22-34

«Моє срібло і Моє золото, – говорить
Господь Вседержитель» (Аг. 2:8)
Все золото належить Богу і Він дає його
кому хоче. Одні використовують його в
чистому вигляді і для загального блага,
інші псують і намагаються витягти з нього
незаконний надприбуток. І в цьому немає
нічого нового, все вже було описано в
притчах,
виголошених
Євангельських
Господом. Соломон був правий: немає
нічого нового під сонцем ...
У Біблії
понад чотириста разів
згадується про золото, в тому числі конкретні вказівки Бога покривати меблі в молитовнях чистим золотом. Золото також
згадується як один з дарів волхвів.

Золото в природі

Невеликий пакет
продуктів
Якось, кілька років тому, я вийшов у
продуктовий магазин. Біля каси переді
мною стояла розгублена жінка похилого
віку, яка гарячкувато нишпорила у гаманці,
шукаючи ще кілька монет. Стало зрозуміло,
що

продуктів

старенька

набрала

на

Якщо зіставити кількість золота із
загальною масою нашої планети, то
вийде всього 0,3 г на тонну! При цьому
в розрахунок входить маса ядра Землі,
в якому золота, щонайменше, в 5 разів
більше, ніж у породах, доступних для
розробки. У кожному літрі морської води
розчинено близько 0,02 мг золота.
Золото знаходять у вигляді самородків
або у вигляді сплаву з сріблом. Такий
сплав називається «електр». Геологи
стверджують, що вже розвідані всі
золотоносні куточки планети, і оцінюють

більшу суму, ніж могла заплатити. Касирка
ввічливо продовжувала пробивати чек.
— Я просто не розумію, куди поділися
гроші, – сказала стара пані, роблячи
чергову відчайдушну спробу знайти бодай
щось у своєму гаманці.
Тоді я прошепотів касирці:
— Продовжуйте. Підрахуйте, будь
ласка, скільки вона вам винна, якщо їй не
вистачить грошей, пробийте на мій чек.
Касирка так і зробила. Я заплатив
вісім гривнів різниці. Ця жінка так і не
дізналася, що я допоміг їй. Шкутильгаючи,
вона відійшла від каси до свого візка,
втішаючись із того, що продукти обійшлися
їй саме у стільки, скільки вона могла
заплатити. Потім я перевів погляд на
касирку і побачив, що вона плаче. Я
запитав чому.
— За двадцять років своєї роботи
касиркою я ще жодного разу не бачила, щоб
хтось так чинив. Це був дріб’язок – усього
лишень вісім гривнів, проте звичайнісінька
доброта настільки незвична в наш час...
Скажу вам ось що: напевно, то були
кращі вісім гривнів, які я витратив у своєму
житті! Мені прикро лишень тому, що не
оплатив повністю рахунок цієї милої бабусі.
Д. Добсон

масу дорогоцінного металу в 120-150 тисяч
тонн. Причому ці родовища менш багаті і
доступні, ніж вже розроблені.
Найбільший самородок на планеті «Бажаний гість», знайдений в Австралії
в 1869 році. Його вага склала близько
71 кг. У Росії (Урал) в 1842 році знайшли
самородок вагою 36 кг.

Скільки золота було видобуто
за всі часи
Підраховано, що за весь час видобутку
золота з надр було витягнуто близько
200 тисяч тонн. Якщо відлити з усього
цього золота куб, то він буде більшим за
восьмиповерховий будинок.
Цікаві фізичні властивості золота
Золото виокремлюється найвищою
пластичністю та ковкістю. З тридцяти
грамів золота можна виготовити нитки
в десять разів тонші, ніж
людська
волосина довжиною 85 кілометрів. Мрія
середньовічних алхіміків – навчитися
перетворювати метал на золото – ядерних
реакторах можна синтезувати золото
з деяких ізотопів свинцю. Щоправда, з
економічної точки зору це абсолютно
невигідно, адже на синтез декількох грамів
золота затрачається енергії на кілька
мільйонів доларів.
Відомо, що будь-який метал при
нагріванні стає більш м'яким і в результаті
плавиться. Але золото має унікальну
властивість: якщо нагрівати його дуже
швидко (кілька тисяч градусів у секунду), то
воно стане надзвичайно твердим і міцним.
Правда, цю властивість неможливо
використовувати, оскільки при охолодженні
воно повертається в первинний стан.
Взято з Інтернету

Розмова з дідусем
Одного разу до дідуся приїхав онук. Дідусь
був дуже поважним і мудрим чоловіком,
якого знало все місто. Виглядаючи у вікно, за
яким знаходився міський базар, онук раптом
запитав:
— Діду, а скажіть, чому так говорять, що
гроші можуть зіпсувати людину?
— Що ти бачиш за вікном? – запитав дідусь.
— Я бачу місто, базар: одні – продають,
інші – купляють, у пилюці бавляться діти, а
на розі будинку стоїть бідний сліпий чоловік і
просить милостиню, – відповів онук.
— Ти бачиш щоденне життя міста, ти бачиш багато інших людей, їхнє життя, – зауважив старий. – А тепер піди, заглянь у дзеркало
і скажи мені, що ти бачиш. Онук наблизився до
дзеркала і несміливо заглянув у нього.

— Що ти бачиш? – запитав дідусь.
— Нічого не бачу, тільки себе.
—
Правильно
сину,
–
промовив
дідусь. – Нікого іншого і нічого цікавого ти
там не побачиш. Достатньо на скло нанести
тонкий шар срібла і люди починають бачити
тільки самих себе. Коли срібло заступає всі
твої вікна, ти ніколи не побачиш потреб інших
людей.

Багатій, який любив Бога
Коли Джон Рокфеллер був молодим,
він говорив, що у нього є дві мрії – заробити 100 тисяч доларів і дожити до
100 років. Він помер, не доживши 2
місяці до свого 98 дня народження.
Але з першим завданням Рокфеллер
упорався відмінно.
Джон Рокфеллер досі вважається
найбагатшою людиною в історії США.
Якщо порівнювати долар того часу, і
сьогоднішній, то Уоррен Баффет, при
всій до нього повазі, навіть і поруч не
стояв з найзнаменитішим нафтовим
магнатом в історії.
Багато людей глибоко поважали
Рокфеллера за те, що той, будучи набожною людиною, левову частку своїх
доходів витрачав на благодійність.
Про багатство Джона Рокфеллера
ходять легенди. Так, в 1917 році його
статки становили 2,5% від всього валового продукту США. Рокфеллер міг
легко фінансувати всі держані витрати, при цьому не перебуваючи на межі
банкрутства. Для порівняння, кілька
цифр:
– весь федеральний бюджет США в
1917 році становив 715 мільйонів доларів;

– статки Рокфеллера в цьому ж році
становлять приблизно 1 мільярд американських доларів.
Якщо говорити про сім'ю Рокфеллера, то мати була досить набожною
жінкою, а батько швидше схибленим

на жінках гультіпакою, який з'являвся вдома вкрай рідко. Все це сприяло
тому, що молодий Джон з дитинства
перейнявся вірою в Бога і релігійними
цінностями (завдяки чому і став найбільшим філантропом того часу). Крім
того, він дав собі слово, що ніколи не

буде вести таке беззмістовне й марнотратне життя.
Джон Рокфеллер був одним з найбільших благодійників в історії Америки. Щоправда, будучи віруючою людиною, намагався не афішувати свою
діяльність. З кінця ХІХ століття Джон
все більше займається благочинністю,
передаючи управління бізнесом надійним партнерам.
За цей час він багато чого зробив
для країни. Причому мова йде не тільки про допомогу нужденним: Рокфеллер усе своє життя буде сплачував
церковну десятину (10% від свого
місячного доходу) в сумі близько 100
мільйонів доларів на рік! Крім цього, він створив і фінансував Чиказький університет, Коледж Спелмана,
Університет Рокфеллера, музей сучасного мистецтва, монастирі і Фонд
Рокфеллера, Нью' Йоркський інститут
медичних досліджень.
У 1917 році Джон Рокфеллер передав всі свої справи старшому синові.
А через 20 років нафтовий магнат помер. Правда, не помер його благодійний фонд, який існує до цих пір, приносячи людям користь.
З блогу Андрія Бакали

Червень 2013 № 6 (8)
відходять. Я не знаю, чиї вони діти, та й

Світлана Василівна працювала вже
добрий десяток літ – встигла звикнути

діти, – думаєш, хтось слово вдячне скаже? Не дочекаєшся, люба моя! Так що
послухай мудрої ради: живи, поки мо-

викладацькій
було
задушливо – не продихнути.

і водночас збайдужіти до своєї роботи, сприймаючи її як лямку, яку мусить

лода та незаміжня, для свого задоволення і не шукай собі головного болю.

По-перше, сонце, мов мартенівська піч
(оце так червень видався! – спозаранку

тягнути; от тільки успіхи чомусь залишилися для неї примарною жар-пти-

пече немилосердно), а по-друге… Адміністрація технікуму запропонувала
викладачам самостійно провести попередній розподіл годин на майбутній
навчальний рік: щоб усе було по-чесному. Легко сказати: по-чесному, а що
насправді робити з тією чесністю, коли

цею. «Тут якісь «тупі» студенти, нема
з ким працювати», – жалілася вона
частенько. Поява в технікумі Олени
Петрівни два роки тому зламала сте-

У викладацькій раптом стало тихо.
На Оленку дивилися здивовано, і дівчина відвела очі вбік, аби ненароком

крижинки в їхніх серцях.
— І заради цього ви так бездумно
тринькаєте зароблені гроші?

Василівна.

У

на кону стоїть твоє матеріальне становище? Тут уже – не до порядності: своя
сорочка, як не крути, завжди ближча до
тіла.
Олена Петрівна мовчки стежила за
баталіями – так, наче розподіл годин
її не торкався. Між тим уже зараз було
зрозуміло, що в наступному році, вочевидь, не матиме навіть повної ставки.
«Ну й що? – заспокоювала себе. – Господь мене не залишить. Треба вміти
жити і в багатстві, і в бідності, покладаючись на Його руку, тоді все буде, як в
тієї вдови: олія в горняті не переведеться».
— Колеги, давайте будемо толерантними один до одного, – запропонувала
раптом Світлана Василівна, викладачка,
відома своєю педантичністю та імпозантністю. — Я думаю, зараз було б доречно припинити наші дебати і мирно
розійтися по домівках.
— А мирно не вийде, Світлано Василівно, – перервав її монолог Анатолій
Дмитрович.
— Ти нахабно забрала собі аж дві
групи, які по праву належали мені, і при
цьому пропонуєш якогось миру? Е, ні,
дорогенька, я з цим не змирюся.
— Ні, ви тільки послухайте цього
грубіяна! – образилася Світлана Василівна. — Він мене, жінку, посмів назвати нахабною. І за що? За те, що я рятую
студентів від його простакуватих манер,
від надмірної принциповості! Чого вони
в тебе навчаться? Лице викладачки пашіло вогнем, а пальці конвульсивно тарабанили по столу.
— Ой, людоньки! – раптом зойкнула
вона.
— Я ніготь зламала! Мій французький манікюр! Тільки вчора зробила! Ну,
Дмитровичу, я тобі цього повік не пробачу! Все через тебе! – в куточках очей
блиснули на мить і відразу ж сховалися
сльози: не вистачало ще, щоб туш попливла, тоді вже точно повне фіаско перед колегами.
Всі довкола трохи притихли, хоча
Світлана Василівна добре розуміла:
це – не від співчуття. Напевно, зловтішаються: так, мовляв, тобі й треба, стільки
годин нагребла!
—
Світлано
Василівно,
візьміть ось пилочку, вона вам зараз
знадобиться, – не дуже голосно, але
приязно озвалася Оленка.
— Дякую, Оленятко, – розпливлася
єлейною посмішкою Світлана Василівна. — Ти, як завжди, вчасно приходиш
на поміч.
— Напевно, із вдячності й Оленчину
групу собі прихопила? – уїдливо продовжував Анатолій Дмитрович, який
все ніяк не міг змиритися з несправедливим розподілом годин.
— Я?! Та невже?! – Світлана Василівна вдавано здивувалася. — Справді,
Оленочко?
— Та нічого страшного, – зашарілася
молода викладачка. — Взяли – значить,
так треба. У вас більше досвіду, мені ж
варто ще вчитися, щоб дорости до вас…
— Ось бачиш, як освічені люди вирішують проблему! – самовдоволено
кинула Анатолію Дмитровичу Світлана

реотип «тупих студентів». Без зайвої
гордовитості (сама ж нещодавно була
в статусі студентки) охоче на перервах
розмовляла з хлопцями та дівчатами:
когось підбадьорювала, з іншими обговорювала новинки мистецького життя; а ще третіх, крутіїв та ледарів, яких

у викладацькій давно нарекли «бешкетниками» і «лобуряками», терпляче
переконувала, що вони – гарні люди,
негідна ж поведінка – то тільки маска,
під якою заховане вразливе серце. Зазвичай, влучала в ціль. «Ви що, справді
вірите, що я нормальний?» – перепитував котрийсь із «лобуряк». – «Не просто
вірю, знаю це напевно»… Господь, хоч
незримо, але завжди є учасником її
спілкувань зі студентами: до того ж не
мовчить, а вкладає у вуста Оленки потрібні слова – тому й торкаються вони
сердець хлопців та дівчат, і ті тягнуться
до новенької викладачки, зарахувавши
її давно до числа «своїх».
— У нас практично в кожній групі є
обдаровані студенти, – ділилася Олена
Петрівна своїми спостереженнями та
планами з колегами. — Думаю, варто
брати участь у конкурсах та олімпіадах –
є ж із ким працювати… — Оленко, ти в
нас — наче нове ситечко на кілочку, –
єхидно сказала одного разу Світлана Василівна, – хочеш досягти недосяжного.
Де ти бачила в нашій «бурсі» обдарованих? Не сміши. Працюй собі, як усі: керівництво мовчить про всілякі конкурси, то немає чого й шукати проблем на
свою голову. Тоді Оленка так і не зуміла
нікого ні в чому переконати, зате, коли
одна з її студенток виборола першість в
області і почала готуватися до всеукраїнської олімпіади, багато хто зрозумів:
це дівчисько, котре якось несміливо
і непомітно влилося в їхній колектив,
збурить застояні води тихого буття...
Досі як жили? Від сесії – до сесії: лекції,
семінари, практичні; квіти, конкурс презентів перед заліками і екзаменами…
Ця ж із перших днів оголосила, що
жодних подарунків брати не буде, оцінюватиме кожного тільки за знання…
«Ну-ну, – підсміювалися колеги, — побачимо, чи надовго вистачить твоєї по-

не зустрітися поглядом з кимось зі своїх
колег. У технікумі досі практично ніхто
не знав, що час від часу вона буває в
сирітському притулку; не розповідала,
бо, власне, для чого? Бог бачить її серце, її щире бажання бодай трішечки
зігріти чиюсь недолю, а люди… Вони
завжди тлумачать усе по-своєму. Ох,
уже ця Світлана Василівна – і для чого
було згадувати про сиріт? Зрештою,

сама винна – не зуміла вчасно прикусити язик…
Того березневого дня вони випадково зустрілися в супермаркеті. Оленка
купувала величезний торт, тож Світлана
Василівна, зрозуміло, не проминула
нагоди поцікавитися, яких гостей збирається зустрічати її молода колега.
— Можливо, заручини? – спробувала здогадатися напівжартома. — Та які
там заручини, – засміялася Оленка. –
Ми з друзями їдемо в інтернат… Сказала – і тільки тоді схаменулася: для чого?
Та було вже пізно.
— Куди ви їдете? В інтернат? І до
кого? – в очах Світлани Василівни спалахнула цікавість.
— Ми час від часу відвідуємо
сиріт, — щиро зізналася Оленка. — Дружимо з ними, адже в них, окрім нас,
нікого немає. Сьогодні ж в одного хлопчика (круглий сирота, до речі) – день народження. Він так просив приїхати. Хіба
можна дитину позбавити маленької
радості? Вирішили організувати свято і
для нього, і для його друзів. Оце купуємо торт, а подарунок уже є. Як ви думаєте, сподобається? Оленка, забувши
про обережність, уже діставала з сумки
спортивний костюм і кросівки. Світлана
Василівна аж зойкнула від подиву: – Ти
що, найдорожчий вибирала?! Та навіть
я своїй дитині не купую такого одягу!
— У Михайлика – це перша добротна
річ, він дуже зрадіє. — І часто ви робите
такі, я б сказала, царські подарунки?
— Тільки на день народження. В
інші дні обмежуємося ласощами і чимось незначним, що може знадобитися
в навчанні.
— Яке марнотратство! – випалила
Світлана Василівна. — Хіба мало того,
що держава виділяє? Та й для кого стараєтеся? Ви хоч знаєте, що це за діти?
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не моя то справа – судити їхніх батьків,
але знаю, що наша любов розтоплює

— Не думаю, що це – марнотратство.
Та й не про гроші йдеться – про душі
людські…
— Ну, не знаю… Я б так не
змогла… – Світлана Василівна сухо попрощалася і пішла з магазину.
Про ту випадкову зустріч обидві не
згадували – і Оленка думала, що все
вже давно забулося (бо про що, власне,
пам’ятати?) Виходить, не забулося – ось
коли згадалося. Хіба ж вона, Оленка,
проти того, щоб усі її колеги гарно заробляли? Хочуть – нехай беруть собі
більше тих годин, їй вистачить, але попрікати сиротами… — Якщо вже ви самі
про це заговорили, – неголосно, але
досить впевнено відповіла Оленка, – то
хочу, аби ви знали: я – християнка, тому
опікуватися сиротами буду й надалі,
незалежно від розміру моїх заробітків. Я не знаю, Світлано Василівно, що
означає жити, як ви кажете, для себе,
але знаю, що тим діткам, у яких немає
батьків, дуже потрібні і я, і мої друзі – їм
з нами добре, бо вони відчувають, що
хоч комусь потрібні в цьому світі. Хтось
у викладацькій тихенько схлипував,
інші просто мовчки стояли, зважуючи,
чи здатні самі на подібну жертву… Гірко, проте більшість відчували: власне
матеріальне благополуччя стоїть над
милосердям.
– Олена Петрівна вільна жити так, як
вважає за потрібне, і має повне право
на таку ж кількість годин, як усі ми. А як
вона ними розпоряджається — це…
Анатолій Дмитрович не встиг закінчити фразу, бо до викладацької зайшов
директор.
— Ви ще не розійшлися? – перепитав
бадьоро. – Це чудово. Не знаю, як тут
у вас проходить попередній розподіл
годин, але щойно ми отримали лист з
управління освіти. Вони рекомендують
у наступному навчальному році зробити Олену Петрівну провідним істориком
у нашому навчальному закладі, оскільки її студентка перемогла в олімпіаді.
До того ж, Олено Петрівно, – звернувся
він уже безпосередньо до Оленки, – ви
матимете ще й доплату за ефективну
роботу з обдарованими дітьми. Знаєте,
особисто я дуже радий за вас: ви гарно
почали свій трудовий шлях. Головне –
не охолонути, не збайдужіти…
— Дякую, – ледь чутно мовила Оленка. Більше нічого не могла додати – була
далеко від слів похвали: інші думки, що
роїлися в голові, взяли її у свій полон.
«…Не входь на сирітські поля, – згадувалося місце зі Святого Письма, не один
раз читане-перечитане, – бо їхній Визволитель міцний, – Він за справу їхню
буде судитися з тобою» (Пр. 23:10-11)…
Як швидко справдилися ці слова – отже,
сироти такі на особливому рахунку, під
особливим захистом у Бога… Так міркувала Оленка.В її колег були інші, власні
думки. Хтось дивився в бік молодої викладачки з неприхованою заздрістю,
хтось – із посмішкою замилування: ось,
мовляв, як поталанило, за якихось два
роки (ще ж зовсім дівчисько!) вже помі-

рядності з копійчаними освітянськими
заробітками».

Чиї вони? Сини та доньки алкоголіків,
наркоманів. А яблуко від яблуньки, як
кажуть, недалечко падає.

— Оленочко, то ти справді не образишся, якщо я заберу одну твою групу?

— Ні, Світлано Василівно, помиляєтеся, – відповіла Оленка. – Вони – про-

Дмитрович переможно глянув на Світлану Василівну, яка сиділа незворушно,
закусивши губу. Пилочка для нігтів, яку

Ти ж знаєш, скільки в мене проблем:
сама, без чоловіка доньку на ноги

сто знедолені діти, опікуватися якими
велів Сам Господь. Якби ви побачили,

завбачливо подала їй Оленка, випала
з рук: зараз – не до пилочки, не до ма-

ставлю, а цим дівчаткам стільки всього
треба! Тобі ж для чого гроші? Живеш

як сяють їхні очі, коли ми приїжджаємо!
Здається, цілий тиждень чекають нашо-

нікюрів…

з батьками – менше витрачатимеш –
то й що? Потрібні вони тобі, ці нічийні

го приїзду, а по суботах, розповідають
вихователі, з самого ранку від воріт не

тили аж в обласному управлінні – така,
либонь, далеко піде. І тільки Анатолій

С. Береза

Парламентарі відклали розгляд
законопроектів з питань
дискримінації
«Верховна Рада вирішила відкласти на
невизначений час розгляд законопроектів
№ 2342 та № 2342-1 щодо запобігання та
протидії дискримінації в Україні, які викликали
протести з боку прибічників традиційних
сімейних цінностей» - повідомляє Інститут
релігійної свободи.
За словами голови фракції Партії регіонів
Олександра Єфремова, сьогодні відбулися
збори фракції, і після цього він вийшов з
ініціативою не розглядати цей законопроект.
Напередодні
глави
церков,
низка
міжконфесійних та просімейних організацій
звернулись до парламентарів із закликом
відхилити урядовий законопроект № 2342
з метою захисту традиційних моральних
цінностей та інституту сім’ї. Також цього дня
кілька сотень громадян зібрались біля стін
ВР, протестуючи проти цих ініціатив Уряду та
відстоюючи традиційні для України сімейні
цінності.
На даний момент розгляд зазначених
законопроектів відкладений, проте і надалі
вони знаходяться у порядку денному другої
сесії Верховної Ради.
Інститут релігійної свободи, Київ

Національний
Тиждень Подружжя втретє
відсвяткували десятки
міст та тисячі українців
15-22 травня українці відзначили Національний Тиждень Подружжя. Найбільший
просімейний рух у світі вже третій рік поспіль
пройшов в Україні.
Свято об’єднало десятки міст та тисячі
українців навколо цінностей сім’ї та шлюбу.
Минулого року Тиждень Подружжя пройшов
у 20 містах України. У 200 регіональних та
національних заходах взяли участь близько
20 000 українців.
Національний
Тиждень
Подружжя
традиційно розпочався в Міжнародний День
Сім’ї та включав святкування Дня Матері.
У програмі – багато яскравих сімейних
заходів, присвячених розвитку інституту сім’ї
та шлюбу: Паради Щасливих сімей, Арки
кохання, оновлення весільних обітниць,
Сімейні фестивалі, семінари та тренінги
для подружніх пар, конкурси, «Сімейні
фотосушки» тощо.
даними
європейської
«Згідно
з
статистики розлучень, Україна – лідер серед
європейських країн. На 1000 жителів України
припадає 5,3 розлучення. Якщо об’єднати
зусилля громадських організацій, церкви,
журналістів, місцевої влади і просто всіх
небайдужих людей, щоб разом проговорити
до суспільства про цінність здорової сім’ї,
змінити таку сумну статистику можна –
розповідає Олена Шабуніна, комунікаційний
директор Тижня Подружжя в Україні».

У США серіал «Біблія» став
мега-хітом і побив усі рекорди
У США з'явився новий мега-хіт, який б’є
всі рекорди - серіал з назвою «Біблія». Американці замість історій про гангстерів хочуть
дивитися щось про Бога, Який їх врятує.
Виявляється, що суспільство відчуває «голод за вірою», – повідомляє Християнський
Мегапортал invictory.org. з посиланням на
katolik.ru.
Цей історичний міні-серіал вперше вийшов
в березні 2013 року на каналі History. Серіал,
який триває 10 годин, розповідає біблійні історії. Його переглянули вже більше 13 млн.
глядачів і це тільки в день прем'єри.
Заохочені успіхом серіалу, продюсери з
Голлівуду вирішили, що будуть інвестувати
у створення художньої версії хіта. Серіал
розповідає історію Старого та Нового Завітів,
та найбільший акцент на важливому – Ісусі
Христі.
«Коли, 3 роки тому, ми намагалися
зацікавити студію нашим сценарієм, то
від всіх чули одне й те ж: «Ніхто не захоче
дивитися по телевізору Біблію». Ми раді, що
всі помилилися», – каже продюсер. На його
думку, великий успіх «Біблії» - доказ того, що
американці справді зголодніли за вірою.
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ХАБАР –ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ, ЗЛОЧИН ЧИ РУЙНІВНИЙ ГРІХ

Наше життя – немов пазли: аби вийшла гарна картинка, потрібно все правильно підібрати – на черговому життєвому перехресті піти у
правильному напрямку. Одні тулять невідповідний пазл до пазла і сподіваються побачити
гарний результат, одначе, зрештою, споглядають
спотворене зображення – покалічене, знівечене
життя.
Очима пересічного громадянина
Доволі часто ми потерпаємо від незнання,як
поступити в тій чи іншій ситуації, і, стоячи на
роздоріжжі, нерідко знаходимо перший-ліпший
спосіб розв’язання проблеми. Приміром, до
чого вдаємося ми, коли потрібно подбати
про благополучне народження малюка, а
потім влаштувати його у садочок, що поруч із
роботою; вступити у виш на державну форму
навчання; знайти відповідну роботу; ефективно
пролікуватися чи «зробити» групу або ж
оформити гарну пенсію? Не сумніваюся, на
думці у вас крутиться одне слово — хабар. Нині
багато що вирішується завдяки йому, однак
яким має бути наше ставлення до хабара? Чи
готові ми обійти його у вирішенні численних
щоденних проблем?
Очима держави
Перш ніж говорити про хабар, потрібно
з’ясувати його значення. Вікіпедія подає таке
визначення: «Хабар – гроші або інші матеріально
цінні речі, котрі даруються посадовій особі для її
стимулювання діяти в інтересах особи, що передає
його. В якості хабара можуть використовуватися
як дешеві подарунки (парфуми, цукерки), так
і цінні: нерухомість, автомобілі. Іноді хабарем
може стати якась послуга чи допомога у
вирішенні потрібного питання. Високий рівень
використання хабарів у суспільстві називається
корупцією». Зрозуміло, що хабар – негативне явище у суспільстві. Як держава реагує або
ж має реагувати на нього? У Кримінальниму
кодексі України і за отримання і за дачу хабарів
передбачено покарання (ст. 368): «Одержання
службовою особою в будь-якому вигляді хабара
за виконання чи невиконання в інтересах того,
хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи
будь-якої дії з використанням наданої їй влади
чи службового становища карається штрафом
від 750–1500 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян або позбавлення волі на строк від 2 до
5 років з позбавленням права обіймати посади
чи займатися певною діяльністю».
Очима Бога
У Біблії неодноразово згадується хабар.

Позиція Бога щодо цього однозначна.
Прочитавши певні уривки зі Святого Письма,
робимо висновки, що хабар:
- засіб руйнування суспільства: ««Цар
утримує край правосуддям, а хабарна людина
руйнує його» (Пр. 29:4). Той, хто дає і бере
хабарі, руйнує справедливий Божий устрій усієї
держави;
- засіб руйнування моральних принципів
особистості. «А хабара не візьмеш, — бо
хабар осліплює зрячих і викривлює слова
справедливих» (Вих. 23:8);
- засіб руйнування духовності людини:
«Пильно бережи своє серце, бо з них - витоки
життя» (Пр. 4:23); «… а хабар губить серце»
(Екл. 7:7);
- засіб, який руйнує правосуддя і викликає
гнів Божий: «Безбожний таємно бере хабара,
щоб зігнути путі правосуддя» (Пр. 17:23);
«Бо гнів Божий з’являється з неба на всяку
безбожність і неправду людей що правду
гамують неправдою» (Рим.1:18).
Хабарник – руйнівник власного щасливого
життя: «Зажерливий робить нещасним свій дім,
хто ж дарунки ненавидить, той буде жити»
(Пр. 15:27).
- Бог докоряє і засуджує Свій народ за
хабарництво: «Горе тим..., що несправедливого
чинять в суді за хабар справедливим, а
праведність праведного усувають від нього»
(Іс. 5:23). «Князі твої друзі злодіям, хабара
вони люблять усі…» (Іс. 1:23). Він викриває
оптичний обман хабарника, засліпленого
видимим успіхом. «Хабар в очах його власника
— самоцвіт: до всього, до чого повернеться —
буде щастити йому» (Пр. 17:8).
Очима народу Божого
Роздумуючи над цією темою, я провів
невеличке анонімне анкетування (не вважаю
його репрезентативним, однак є над чим
замислитись) з людьми, які відвідують євангельські церкви. Ось які отримав результати: 84%
опитаних давання і отримання хабара вважають
гріхом, 16% — такі дії гріхом не вважають; 76%
— не дають хабарів, решта — дає; переважна
більшість вважає, що хабарі не приносять
благословення в їхнє життя, однак 4%, на жаль,
заперечили останній думці.
Опрацьовуючи анкети, мені видалися
вартими уваги деякі коментарі. Вважаю за
доцільне і вас ознайомити з ними. «Люблю
дарувати подарунки, але зневажаю хабарі. Хабар
не вирішує проблеми, а ускладнює її». «Без

Для того, щоб отримувати газету щомісячно
(безкоштовно), телефонуйте або звертайтеся на
адресу редакції.

хабара і подарунка можна чудово жити. Господь
сказав так: «Покладися на Мене і Я тобі дам
усе». «Хабар ніколи не принесе благословення,
тому що все контролює Бог. Якщо довіряєш
Йому, то матимеш чисту совість і будеш бачити
Божу дію у власному житті. Якщо даєш хабар,
то гроші чи подарунок стають перепоною для
Божої дії у житті. А Господь без хабара готує нам
набагато більше і краще, ніж ми собі плануємо
і розраховуємо». «Хабар – це ідол (гроші,
матеріальні цінності, які стають для людини
богом і начебто вирішують все); а хабарник –
це ідолослужитель: «… хто чинить таке, не
успадкує Царства Божого!» (Гал. 5:20-21).
Дехто навіть поділився власним досвідом.
Християнин-водій: «Стараюся максимально
дотримуватися вимог Правил дорожнього руху
не через страх перед інспектором, а через те, що
на дорозі я, насамперед – християнин, а потім уже
водій. Принципово не даю хабарів. Якщо винний
у порушенні, ніколи не сперечаюся, а законно
оплачую штраф. Коли ситуація суперечлива
або упереджена щодо мене, стараюся не
конфліктувати, молюся, ділюся Євангелієм і
покладаюся на Божий промисел, виходячи з
принципу, що краще бути скривдженим, аніж
скривдити самому. Покарання за порушення
сприймаю як Господню милість і захист (згідно
з Рим. 13.4, інспектор – «Божий слуга тобі на
добро»), бо воно щоразу мене дисциплінує».
Християнин-студент: «На ІІ курсі навчання
дотримання біблійного принципу не давати
хабара коштувало мені відрахування з
бюджетної форми навчання за неуспішність.
Я змушений був перейти на контрактну форму
навчання. Хоча це був фінансово дуже важкий
період для всієї моєї родини, батьки схвально
поставилися до мого вибору. Господь багато
чого навчив мене за цей короткий період життя:
я виправив у багатьох аспектах своє духовне
життя, покращив стосунки з Богом, навчився
більше Йому довіряти, «підтягнувся» в навчанні,
відчув на собі, наскільки непросто одночасно
працювати і вчитися. Зрештою, за результатами
навчання, мене відновили на бюджетній формі.
Завдяки Божій милості, я зміг не дискредитувати
ім’я Христа в очах моїх однокурсників. Справді,
краще надіятися на Господа, ніж на людей».
Жінка-християнка:
«Я
несподівано
потрапила до лікарні. Чоловік щиро молився за
мене і просив мене ніяких грошей за лікування
не давати. Хвилюючись за власне здоров’я, я
знехтувала проханням чоловіка і при першому
обстеженні дала лікарю певну суму. Пам’ятаю,
що на той час це були вагомі гроші для нашої
сім’ї з маленькими дітьми. Наступного дня я
була страшенно розчарована своїм непослухом
чоловікові. Моя лікар поламала ногу і цілий
місяць не була на роботі. Мене лікував зовсім
інший лікар. Соромно тоді було за необдумані
дії, плакала і просила прощення у Бога, чоловіка і
дітей. Я сама зашкодила Божому плану лікування
і зрозуміла, що не потрібно Йому перешкоджати
хабарами».
Дорогий читачу, чиїми очима ти бачиш
проблему хабарництва у твоєму житті? Господь
застерігає: «Не обманюйтеся, — Бог осміяний
бути не може. Бо що тільки людина посіє, те
саме й пожне!» (Гал. 6:7). Не сій небажаного
врожаю.
В. Чекеренда

Не вбивай
Не вбий себе в собі запекло!
Не дай себе гріхом убити,
Жорстокістю сліпою пекла
В самоупевненості ситій.
Не вбий себе байдужо лінню
Й зі світом грішним поєднанням
Неси до Господа моління
Очисти душу покаянням.
Не вбий без сорому сумління,
На манівцях смердючо-хибних.
Корчуй гріхи в душі з корінням.
Ти так Творцеві ще потрібний.
Не вбий себе в собі божками,
Втонувши в бруді словоблудства.
І потаємними гріхами
Собі не вчиниш самогубства.

Про вік
Чого не вистача на білім світі
Без чого щастя серце не знайде,
Щоб нам радіти щиро, наче діти,
Кохати, як подружжя молоде?
І про життя судити ніби старці,
Що мають досвід сиво-мудрих літ,
Щоб прозу днів писати не абзацом,
А римувати строфи в моноліт.
Лише у Нім знанню немає міри,
Хто постраждав жорстоко на хресті.
Дай, Господи, нам мати вчинки зрілі
В дитячій непідробній простоті.

Олексій Дунаєв
( переклад Юрія Вавринюка)

Я зла не творив
Я зла не творив, ну, а каятись треба
За те, що молився не Господу в небі,
За те, що шукав не тієї дороги,
Де кидали правду за гострі остроги,
За те, що, бувало, тікав від сумління,
Був сам не собою, а так собі, тінню,
За те, що мовчав, коли мав говорити,
За те, що душею я був не відкритим,
За те і за те, що ніяк не забуду, –
Я зла не творив, ну, а каятись буду
С. Рачинець

***
Як віддавати, то усе або нічого.
Де починаються торги – немає Бога.
Якщо не вміємо зректись себе самого,
Ми можем вірити у щось, але не в Бога.
Де компромісність розмива
вузьку дорогу,
Когось зустрінемо, мабуть, але не Бога.
Т. Свірська

