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Цю історію мені розповіли очевидці. Вона 
відбулася в одному з харківських трамваїв. 
На одній зупинці зайшов гурт веселих сту-
дентів, які їхали на святкування дня народ-
ження своєї однокурсниці. Це було зрозуміло 
з їхніх розмов. У руках одного з них був торт. 
І ось раптом хтось із них помітив, що поряд з 
ними, трішки попереду, сиділа бабуся, і в неї 
теж був торт, але це був «Київський» торт, а в 
них – звичайний. Недовго думаючи, студенти 
вирішили зробити обмінну операцію, поміня-
ти звичайний торт на «Київський». До того ж, 
бабуся свій торт чомусь поставила на підлозі 
біля себе. Обмін відбувся елементарно, торт 
замінили, і щасливі студенти вискочили на 
наступній зупинці. Десь через дві зупинки 
захвилювалася бабуся, вона почала шука-
ти свою коробку. Коли пасажири почали її 
заспокоювати, що торт же є, вона пояснила: 
«Проблема не в тому, який торт, просто вчо-
ра помер мій котик, і я везла його на дачу, 
щоб поховати, а хтось переплутав і забрав 
у мене цю коробку, а мені залишили торт». 
Цікаво, що подумала однокурсниця…

У нашому житті трапляється чимало си-
туацій, пов’язаних з порушенням однієї з 
Божих заповідей – заповіді «не кради», яку 
багато сучасників легковажно трактують як 
«не попадись».

Розглянемо буквальне й духовне значен-
ня цієї заповіді і її практичне застосування.

Буквальне значення
Цю заповідь Господь давав народові, 

який щойно вийшов з рабства. Як відомо, 
раби майже завжди крадуть у своїх панів, і 
взагалі, злодій – це людина з менталітетом 
раба. Раби вважали себе ображеними, при-
ниженими (так і було насправді) і намагалися 
таким чином відновити справедливість. Вони 
крали у своїх панів. А потім крали один в од-
ного. Часто багатші оббирали бідніших. Це 
проблема гріховного стану людини.

Коли Бог створив людину, Він створив 
її для завітних стосунків з Собою, і в завіті 
завжди були обов’язкові умови. Від Себе Го-
сподь обіцяв дві речі: землю, тобто місце, де 
людям потрібно було жити, і спадщину, дітей, 
яких Господь давав. «І поблагословив їх Бог, 
і сказав Бог до них: “Плодіться й розмно-
жуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте 
нею, і пануйте над морськими рибами, і над 
птаством небесним, і над кожним плазу-
ючим живим на землі!”» (Бут. 1:28). Слово 
«оволодівайте», в контексті заповіді, яку ми 
розглядаємо, вказує на те, що Господь дає 
кожній людині право на власність. 
Восьма заповідь захищає право кожної 

людини на власність.
Крадіжка – це привласнення собі того, що 

тобі не належить. Сьогодні порушують цю 
заповідь у різний спосіб. Наприклад, коли 
крадуть у людини просто з кишені, з дому, 
з городу чи саду. Бо ж навіщо бабі Дарині 
стільки бурячків? Несправедливо, що в неї 
стільки виросло, а в нас мало. Поділимося.

Зараз дуже розповсюджена така форма 
порушення цієї заповіді як невиплата гро-
шей, які заробив працівник. 

З нашого сьогодення можна навести без-
ліч прикладів шахрайства. Якось один чо-
ловік написав у газеті оголошення: «Навчу, 
як заробити мільйон, якщо ви перерахуєте 

мені долар». Через дуже короткий термін він 
написав наступне оголошення: «Я не знаю 
більш швидкого способу збагачення, ніж дати 
оголошення, яке я дав». Це значить, мільйон 
людей прислали йому по долару, і він дуже 
швидко заробив мільйон. Можна було б по-
сміятися, якби не хотілося плакати…

Є інша форма (ну, звичайно, чесні укра-
їнці не вважають це порушенням заповіді), 
коли ми беремо в держави. Кажуть, що «не 
вкрадеш – не проживеш», це ж усе держав-
не, а «вони он скільки у нас крадуть!». Таким 
чином українські Робін Гуди відновлюють 
справедливість.

Духовне значення
Але це неправда, що неможливо прожи-

ти, щоб не вкрасти, неправда що Бог дору-
чив усім нам «відновлювати» справедли-
вість. Той, Хто створив цей світ, є Творцем і 
Законодавцем, Він безмежно багатий і само-
достатній, у самій природі Бога немає місця 
для гріха. Коли ми крадемо, то не можемо 
сказати, що Бог теж краде. Бог створив лю-
дину за образом Своїм і забезпечив усім не-
обхідним. Адамові та Єві спочатку й на думку 
не спадало щось красти, у них не було такої 
потреби, вони навіть не знали, що таке мож-
на зробити. Але був той, хто знав. Той, хто 
намагався вкрасти в Бога право бути Богом. 
Це був диявол. Він злодій за своєю сутністю. 
І щоразу, коли людина робить цей учинок, 
коли вона краде, вона слухає диявола. Го-
сподь так і сказав: «…Пожадливості батька 
свого ви виконувати хочете. Він був душо-
губ споконвіку, і в правді не встояв, бо прав-
ди нема в нім» (Ів. 8:44).

Крадіжка – це гріх серця. Ісус Христос ска-
зав: «Що з людини виходить, – те людину 
опоганює. Бо зсередини, із людського серця 
виходять лихі думки, розпуста, крадіж, ду-
шогубства, перелюби, здирства, лукавства, 
підступ, безстидства, завидющеє око, бо-
гозневага, гордощі, безум» (Мк. 7:20-23). 

Крадіжка – це гріх серця, незадоволено-
го в Богові. Коли Бог створив цей світ, Він 
визначив, що кожна людина, кожний чоло-
вік і жінка, кожен хлопчик і дівчинка, кожна 
бабуся і дідусь зі своїми потребами завжди 
будуть приходити до Нього й у Нього, Бла-
гого Бога, отримуватимуть усе необхідне. І 
Богові приносить радість наділяти нас до-
бром. Але незалежне, бунтівне серце по-
бажало самостійно здобувати добро.

Крім того, люди все життя порушують цю 
заповідь, привласнюючи славу, яка нале-
жить Богу. «Я – Господь, оце Ймення Моє, 
і іншому слави Своєї не дам, ні хвали Сво-
єї божкам» (Іс. 42:8). Якщо належний Богові 
час сьомого дня ми забираємо для себе, на-
віть з дуже благовидними й благочестивими 
мотивами, то ми порушуємо цю заповідь. 
Нам ніхто не давав права перепризначувати 
цей час на щось інше.

Є ще така проблема як десятина. Колись 
пророк Малахія звертався до людей і сказав 
такі слова: «”Від устав Моїх ви відступили 
з днів ваших батьків, і їх не стерегли. Вер-
ніться ж до Мене, і вернусь Я до вас!” – про-
мовляє Господь Саваот. Та говорите ви: “У 
чому повернемось?” Чи Бога людина обма-
нить? Мене ж ви обманюєте, ще й говори-
те: “Чим ми Тебе обманули?” Десятиною 
та приносами! Прокляттям ви прокляті, а 
Мене обманули, о люду ти ввесь! Принесіть 
же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб 
страва була в Моїм храмі, і тим Мене ви-
пробуйте, – промовляє Господь Саваот, – 
чи небесних отворів вам не відчиню, та не 
виллю вам благословення аж надмір? І ради 
вас насварю Я все те, що жере, і воно не 
понищить вам земного плоду, і не заб’є ви-
нограду вам на полі”, – говорить Господь 
Саваот» (Мал. 3:7-11). Проблема навіть не 
в самій десятині, а в тому, що людина на-
смілюється порушувати Божі заповіді. Мож-
ливо, хтось із нас думає, що якщо я віддам 
десятину, як же я проживу? А ми ж не за де-
сятину живемо! Ми живемо самим Господом, 
Який завжди від Себе, як джерело, наповнює 
нас Своїм життям.

Практичне застосування
Виконання восьмої заповіді починається 

із виконання першої заповіді. Все почина-
ється з нашого шанування Господа. «Я – Го-
сподь, Бог твій, нехай не буде в тебе інших 
богів». Господь закликає нас до того, щоб ми 
поклонялися Йому і любили Його. «Усе, що 
потрібне для життя та побожності, пода-
ла нам Його Божа сила пізнанням Того, Хто 
покликав нас славою та чеснотою». Це Бо-
жий план для нас. Наш Бог багатий на ми-
лосердя, наш Бог багатий на любов, наш Бог 
сповнений багатства. У нас немає потреби ні-
чого красти, у нас все необхідне є. Це те під-
ґрунтя, спираючись на яке, ми можемо вико-
нувати цю заповідь і жити з нашим Господом.

Пропоную вісім практичних кроків, які до-
поможуть виконувати восьму Божу заповідь.

1. Будьте вдячними. Помічайте всі ті бла-
га, які дає нам Бог, зауважуйте ті дари, якими 
Він нас щедро благословляє. «Подяку скла-
дайте за все, бо така Божа воля про вас у 
Христі Ісусі» (1 Сол. 5:18).

2. Будьте задоволеними. Ми не знаємо 
голоду, однак звідусіль чуємо бурчання, нарі-
кання, невдоволення. Бог же вчить нас бути 
задоволеними: «А як маємо поживу та одяг, 
то ми задоволені будьмо з того» (1 Тим. 6:8).

3. Живіть просто, без великих забаганок 
і вимог, бо «…ті, хто хоче багатіти, упа-
дають у спокуси та в сітку, та в числен-
ні нерозумні й шкідливі пожадливості, що 
втручають людей на загладу й загибіль. 
Бо корень усього лихого – то грошолюб-
ство, якому віддавшись, деякі відбились від 
віри й поклали на себе великі страждання» 
(1 Тим. 6:9-10). Зараз чимало людей потра-
пили в кредитну яму, вони день і ніч працю-
ють, щоб хоч трішки борги повіддавати. А 
все через те, що в якийсь момент захотіли 
жити краще, ніж дозволяли їхні статки.

4. Не довіряйте рекламі. Часто 
реклама – брехливе євангеліє світу – під-
штовхує християн не бути задоволеними, 
не жити просто, а потім ми не знаємо, що з 
цими речами, придбаними за знижками чи 
акціями, робити.

5. Не лінуйтеся. Лінь – це те, що приво-
дить людину до зубожіння, а потім людина 
каже: «Не можу по-іншому прожити, мушу 
красти. Нема що їсти. «Ще трохи поспати, 
подрімати ще трохи, руки трохи зложити, 
щоб полежати, і приходить, немов мандрів-
ник, незаможність твоя, і нужда твоя, як 
озброєний муж!» (Пр. 24:33-34).

6. Працюйте своїми руками. Не чекайте, 
що вам хтось щось має дати. «І місця дияво-
лові не давайте! Хто крав, нехай більше не 
краде, а краще нехай працює та чинить ру-
ками своїми добро, щоб мати подати нуж-
денному» (Еф. 4:27-28).

7. Будьте жертовними. Коли Ісус учив на-
род, Він розказав таке повчання: «Коли ти 
справляєш обід чи вечерю, не клич друзів 
своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні 
сусідів багатих, щоб так само й вони коли 
не запросили тебе, і буде взаємна відпла-
та тобі. Але, як справляєш гостину, клич 
убогих, калік, кривих та сліпих, і будеш 
блаженний, бо не мають вони чим віддати 
тобі, віддасться ж тобі за воскресіння пра-
ведних!» (Лк. 14:12-14). Чи ви вже відчували 
в своєму житті щастя і задоволення, коли 
робили добро тому, хто не міг вам нічим від-
платити?  

8. Довіряйте Богові. Цього Господь учив 
людей у Нагірній проповіді: «Отож, не жу-
ріться, кажучи: “Що ми будемо їсти?”, чи 
“Що будемо пити?”, або: “У що ми зодягне-
мось?” Бо ж усього того погани шукають; 
але знає Отець ваш Небесний, що всього 
того вам потрібно. Шукайте ж найперше 
Царства Божого й правди Його, а все це 
вам додасться» (Мт. 6:31-33). Сказавши 
«не кради», Господь тим самим сказав: «Я 
попіклуюся про тебе і забезпечу тебе всім 
необхідним». 

 Михайло Дубовик
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А хабара не візьмеш, бо хабар осліп-
лює зрячих і викривляє слова справед-
ливих.

Вих.23:8
Цар утримує край правосуддям, а лю-
дина хабарна руйнує його.

Пр.29:4
Хто ходить у правді й говорить правди-
ве, хто бридиться зиском насилля, хто 
долоні свої випорожнює, щоб хабара 
не тримати, хто ухо своє затикає, щоб 
не чути про кровопролиття, і зажмурює 
очі свої, щоб не бачити зла, той пере-
буватиме на високостях, скельні твер-
дині його недоступна оселя, його хліб 
буде даний йому, вода йому завжди 
запевнена! 

Iс.33:15,16
Хто крав, нехай більше не краде, а 
краще нехай працює та чинить руками 
своїми добро, щоб мати подати нуж-
денному.

Еф.4:28
Бо заповіді: Не чини перелюбу, Не вби-
вай, Не кради, Не свідкуй неправдиво, 
Не пожадай й які інші, вони містяться 
всі в цьому слові: Люби свого ближньо-
го, як самого себе!

Рим.13:9

Президент Уругваю – найбідніший президент у світі

В будь-якій країні світу 
люди часто критикують полі-
тиків за те, що вони не зна-
ють, як живуть прості люди. 
Але не в Уругваї. 

Президент цієї країни, 
Хосе Мухіка – аскет та вегета-
ріанець. Йому – 77 років. Він 
з дружиною живе на своїй ро-

динній фермі неподалік Мон-
тевідео. За водою необхідно 
йти до колодязя. Будинок охо-
роняють двоє полісменів та 
собака Мануела. Хосе Мухіка 
відмовляється жити в офі-
ційній резиденції. Він та його 
дружина вирощують квіти на 
продаж. Найманих робітників 

вони не мають. А також не 
мають рахунків в банках та 
боргів. 

Президент отримує в 
місяць 12.500 доларів. 
Дев’яносто відсотків сво-
єї зарплати він віддає на 
благодійність – закладам, які 
допомагають бідним та ма-
лому бізнесу. В результаті на 
життя залишається – 1250 
доларів. (Середня зарплата 
по країні – близько 775 дола-
рів). Всі державні службовці 
в Уругваї  зобов’язані декла-
рувати свої доходи і майно. 
В 2010 р. майном президента 
був автомобіль «Фольксва-
ген-жук» 1987 року випуску, 
вартістю 1945 доларів. Цього 
року в декларацію було вне-
сено майно дружини – земля, 
декілька тракторів і будинок. 

«Я так живу все життя і я 
дуже добре живу, маючи те, 

що маю. Мене називають 
найбіднішим президентом, 
але я себе бідним не вважаю. 
Бідні – це ті, хто працюють 
лише для того, щоб розкішно 
жити. Їм постійно хочеться все 
більше і більше. Це питан-
ня свободи… Якщо ви маєте 
мало речей і задоволені цим, 
то нема сенсу все життя «вка-
лувати», щоб набувати все 
нові речі… Можливо, моє жит-
тя є дивним для когось, але 
це мій вибір». – говорить Хосе 
Мухіка.  

Він був обраний президен-
том Уругваю в 2009 році. В 
60-і та 70-і роки він воював, 
шість разів був поранений і 14 
років провів у в’язниці. Більшу 
частину терміну його тримали 
в карцері. На волю він вийшов 
у 1985 році, коли в країні зно-
ву запанувала демократія.

www.bbc.co.uk

ЧОМУ ВІРУЮЧИМ НЕ ВАРТО ДАВАТИ І БРАТИ ХАБАРІВ?

Мажор, який чавить на до-
розі наших дітей, лікар, який 
вирізає здоровий орган, суд-
дя, який садить невинну лю-
дину, халтура, яка повсюди 
процвітає – яке відношення 
всі ці події мають до хабар-
ництва і до віри?

Хабарництво та корупція 
завжди були одними з най-
серйозніших хвороб всього 
суспільства. Бажання отрима-
ти додаткову вигоду, більше 
грошей – завжди підгодовува-
ло людську жадобу, користо-
любство.

Чи варто нам з цим бороти-
ся? А може, залишити все так 
як є? Хай мажори знущають-
ся з нас, негідні прокурори та 
судді нищать країну? 

Можна все забути та мах-
нути рукою і виправдовува-
тися! Та щодо Бога і Його 
Слова, цього не зробиш: Бог, і 
саме Він, був завжди Тим, Хто 
дуже суворо засуджував за 
хабарництво:

«Безбожний таємно бере 
хабара, щоб зігнути путі 
правосуддя» (Пр. 17:23).

Хто бере хабара? БЕЗ-
БОЖНИЙ! Бере як? Таємно! 
А чому таємно? Бо зло і гріх 
робляться таємно! Для чого? 
Щоб викривити правосуддя, 
або щоб знищити правду та 
справедливість...

«Цар утримує край пра-
восуддям, а людина хабарна 
руйнує його» (Пр. 29:4).

Яка людина руйнує країну, 
суспільство, оточення? Ха-
барна, людина, яка дає і бере 
хабарі.

«Коли мудрий кого ути-
скає, то й сам нерозумний 
стає, а хабар губить серце».
(Екл. 7:7).

Хабар знищує суть люди-
ни, знищує її серце. Мамона 
починає домінувати над ос-
новою життя людини, і вона 
вже думає тільки про наживу, 
про гроші, про те, як знищити 
правду та справедливість.

«Бо Я знаю про ваші чис-
ленні провини і про ваші вели-
кі гріхи: тиснете ви справед-
ливого, берете ви підкупа та 
викривляєте право убогих...» 
(Ам. 5:11-12).

Бог дуже чітко говорив, що 
знає наші великі гріхи, один з 
яких – хабарництво. А за гріх 
завжди буде розплата, завж-
ди буде покарання.

А ще Бог попереджав 
про хабарництво у Біблії: в 
Ісаї 1:23-25, в Михея 7:2-3, у 
книзі Вихід 23:6-8 і в багатьох 
інших місцях Писання. Як Ви 
думаєте – чи не надто багато 
Бог говорив про це? А може і 
справедливо?

Багато хто подумає: «Ми 
без хабарів не виживемо, 
у нас маленькі зарплати». 
Коли вважаємо так, то вже 
наша надія не на Бога, Який 
дає нам що їсти і що пити 
(Мат.6:25-32), а надіємося на 

мамону й на хабар, який хтось 
нам принесе, або ми комусь 
дамо за якесь сприяння.

Очевидно, що в житті ми 
завжди маємо випробування, 
і я також! Мені говорили, що 
неможливо бути самодостат-
нім адвокатом, якщо не бу-
деш давати хабарі слідчим, 
прокурорам, суддям... справу 
просто не вирішиш і не вигра-
єш. І часто так буває, коли я 
зіштовхуюсь „зі стіною” не-
сприяння силових органів, 
суду, їхнього очікування хаба-
ра. Та я знаю, що найперше 
маю робити в цій ситуації – 
молитися. І саме тоді падають 
„стіни”, і саме тоді я показую 
на Кого надіюсь. І все вирішу-
ється так, як Бог хоче. І я живу 
в благословенні, кожного разу 
очікуючи від Бога допомоги! 

Саме від нас залежить те, 
як ми сприймемо виклик. По-
годимося з гріховним компро-
місом чи будемо праведно 
боротися, шукаючи в кожній 
проблемі волі Божої!

Переконаний, що ми, і 
саме ми маємо в своєму житті 
не давати і не брати хабарів, 
як віруючі люди, адже про нас 
Ісус сказав:

«Ви сіль землі. …Ви світло 
для світу. Не може сховати-
ся місто, що стоїть на вер-
ховині гори» (Мат.5:13-14).

Так, ми маємо бути сіллю і 
світлом для цього світу. Саме 
ми повинні нести праведність 
та святість Божу. Саме ми, ві-
руючі люди, повинні боротися 
з гріхом і, звичайно, не давати 
і не брати хабарів. А якщо ні: 
«Коли сіль ізвітріє, то чим 
насолити її? Не придасться 
вона вже нінащо, хіба щоб 
надвір була висипана та по-
топтана людьми».

Сьогодні в Україні розпочи-
нається загальнонаціональ-
ний Рух: «Ні хабарництву!» 

Бачення Руху: максималь-
не подолання явища хабар-
ництва через особистий при-
клад окремого громадянина 
України.

Мета Руху: залучити мак-

симальну кількість жителів 
України, які в особистому та 
професійному житті не дають 
і не беруть хабарів та поши-
рюють цю ідею у широких 
верствах населення.  

Завдання Руху:
- Максимальне подолання 

явище хабарництва в Україні.
- Долучення максимальної 

кількості жителів України до 
Руху.

- Виявлення та протидія 
фактам хабарництва та ко-
рупції на різних рівнях сус-
пільного та професійного 
життя.

- Пропагування шкідливо-
сті корупції та хабарництва.

- Залучення до Руху відо-
мих особистостей та партнер-
ських організацій.

- Створення потужного ін-
формаційного простору про-
тидії хабарництву і корупції.

Довгострокові цілі Руху (на 
10 років):

- Учасниками Руху мають 
стати понад 1 мільйон людей 
та сотні громадських організа-
цій.

- Україна має піднятися на 
понад 100 місць вгору за рів-
нем сприйняття корупції у сві-
ті (сьогодні Україна на 144-му 
місці).

- Рух має стати модним 
трендом, гордістю кожного, 
що він не є учасником хабар-
ництва.

- Повинні бути створені 
дієві механізми боротьби з 
хабарництвом та корупцією 
у всіх без виключення галу-
зях суспільного життя (судо-
ва система, правоохоронна 
система, система охорони 
здоров’я, освітня галузь, си-
стема адміністративних і доз-
вільних послуг, система дер-
жавних закупівель, політична 
система…).

Якщо Ви бажаєте долу-
читися до цього Руху, під-
писати особисту деклара-
цію протидії хабарництву, 
будь ласка, напишіть нам –
nikhabarnyctvu@gmail.com

Сергій Гула

Жадібність – вбивця!
«Великий же зиск то благочестя 

із задоволенням. Бо ми не принесли 
в світ нічого, то нічого не можемо й 
винести. А як маєм поживу та одяг, 
то ми задоволені будьмо з того. А ті, 
хто хоче багатіти, упадають у споку-
си та в сітку, та в численні нерозумні 
й шкідливі пожадливості, що втруча-
ють людей на загладу й загибіль. Бо 
корень усього лихого – то грошолюб-
ство, якому віддавшись, дехто відби-
лись від віри й поклали на себе великі 
страждання» (1 Тим. 6:6-10).

Коли я навчався в школі, я прига-
дую, читав вірші з 1 послання до Тимо-
фія, в якому написано, що «любов до 
грошей є коренем усього лихого», і ду-
мав: «ну, я не маю цієї проблеми, тому 
що не маю багато грошей». Тобто, я 
вважав, що не можливо бути жадним, 
якщо в тебе немає нічого в гаманці. І 
тільки пізніше я зрозумів, що жадіб-
ність є не тільки у багатих хлопців. А 
насправді «любов до грошей» –  це те, 
що починається з малого.

Світ кожного дня посилає повідом-
лення молодим людям:

Якщо у тебе є гроші, ти зможеш за-
воювати цю дівчину.

Якщо б тільки ти одягнувся у «фір-
мовий» одяг, ти міг би спілкуватися з 
важливими людьми.

Якщо б ти мав «потрібні» зв’язки, ти 
міг би реалізувати свій потенціал.

Якщо б ти відмовився від своїх ста-
ромодних цінностей, було б набагато 
веселіше.

Біблія каже, що жадібність руйнує. 
Що таке жадібність? Це «любов» до 
грошей. Гроші самі по собі не є чимось 
гріховним. Насправді, багато правед-
них людей у Біблії були багатими. Але 
любити гроші – гріх. Чому? Тому що, 
якщо ми любимо гроші, то не любимо 
Бога. Бог не хоче нас з кимось ділити.

Любов до грошей також небезпечна. 
Вона змушує людей робити вчинки, які 
вони зазвичай не роблять, такі як вбив-
ство, крадіжки чи зрада. Скільки сімей 
розбито через грошові суперечки?

У молодому віці ти просто хочеш 
бути прийнятим людьми, яких вва-
жаєш важливими. Ти постійно чуєш: 
«Якщо б ти мав це чи те, то жив би так, 
був би прийнятий в ту чи іншу круту 
компанію». Не вір цьому! Замість цьо-
го прагни бути прийнятим Богом.

 Сергій Вінковський
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ВРЦІРО просить журналістів 
об’єктивно висвітлювати 
релігійне життя в Україні

Всеукраїнська Рада Церков і релігій-
них організацій України закликали укра-
їнських та закордонних журналістів об’єк-
тивно висвітлювати міжконфесійні події, 
які відбуваються у нашій державі.
Про це йдеться у зверненні ВРЦіРО, 

яке оприлюднив сайт Інституту релігійної 
свободи.

«Всім нам належить пам’ятати, що 
неправда є одним з найважчих гріхів, за 
який неправдомовець несе також і ду-
ховну відповідальність», - йдеться в до-
кументі.

«Ми усвідомлюємо потребу суспіль-
ства у всебічному, зваженому, об’єк-
тивному інформуванні про церковне і 
релігійне життя, в тому числі потребу 
висвітлення проблемних питань життя 
конфесій та міжконфесійних відносин. 
Церкви і релігійні організації відкриті до 
конструктивної співпраці із засобами 
масової інформації для досягнення цієї 
мети. Зі свого боку, ми закликаємо як 
українські, так і закордонні ЗМІ, об’єктив-
но та неупереджено висвітлювати події 
суспільно-політичного, міжнаціонально-
го, релігійного та міжконфесійного життя 
в Україні», – зазначається у зверненні.

Виявлено поховання з 
понівеченими тілами у 
Донецькій області

Співробітники Міністерства внутріш-
ніх справ виявили поховання з понівече-
ними тілами двох священнослужителів  і 
двох синів одного з них в Донецькій об-
ласті.
Про це на брифінгу повідомив радник 

міністра внутрішніх справ Антон Гера-
щенко. «Ми виявили поховання, у якому 
закопано 2 священнослужителі і 2 сина 
одного з них зі Слов’янська», - сказав 
він.
Зі слів Геращенка, перед смертю по-

мерлих катували за те, що вони прино-
сили їжу солдатам української армії.
Радник міністра не уточнював, до якої 

саме конфесії належали загиблі.
Як стало відомо, загиблі належали до 

церкви ХВЄ «Преображення». Їх було 
викрадено у неділю, 8 червня 2014 року, 
під час святкового богослужіння у День 
Трійці, в місті Слов’янську Донецької об-
ласті. 

http://prochurch.info/

ВРЦІРО закликає 
сепаратистів скласти зброю і 
звільнити всіх заручників

ВРЦІРО засудила релігійні переслі-
дування і дискримінацію віруючих Доне-
цької і Луганської областей і звернулася 
до терористів з вимогою скласти зброю.

«Всеукраїнська Рада Церков і релігій-
них організацій протягом останніх тижнів 
зверталася зі словами підтримки позиції 
Президента України П. О. Порошенка 
про мирне врегулювання збройного кон-
флікту на Сході України і висловлювала 
готовність в межах своїх сил сприяти в 
реалізації цього мирного плану.
Однак, ситуація на Сході продовжує 

бути вкрай напруженою. У зв’язку з ос-
танніми подіями в регіоні, звертаємося 
до всіх, хто незаконно тримає в руках 
зброю, скласти її і припинити кровопро-
лиття.
Знову підкреслюємо заявлену нами 

раніше позицію, що територіальна ціліс-
ність України, незалежність,  яка дарова-
на нам Богом, є цінністю для нашого на-
роду, а тому допустити її поділення ми 
не маємо права, бо це гріх перед Богом і 
майбутніми поколіннями нашого народу.
Ми звертаємось до всіх людей доброї 

волі про всебічне сприяння якнайш-
видшому визволенню всіх заручників, у 
тому числі і священнослужителів, і ще 
раз закликаємо всіх відмовитися від та-
ких методів боротьби, а мирними мето-
дами врегулювати цей конфлікт».

 Інститут релігійної свободи

Притча про хабар
– Ми б залюбки вам допомогли, але, 

ви ж розумієте, державне фінансування 
сьогодні таке обмежене, а через те 
обмежені й наші можливості…

Цю фразу Марія Осипівна повторяла 
по десять разів на день. 

Жінка працювала головним лікарем-
терапевтом у районній лікарні уже 
понад двадцять літ, і ці слова були 
для неї чимось на зразок чарівного 
«замовляння», яке приносило чималий 
додатковий дохід до скупої офіційної 
зарплатні. Для пацієнтів же вони 
делікатно «сигналізували» про одне: 
дай! І ті давали, хто у «твердій валюті», 
готівкою, хто «бартером» (пресловуті 
набори з коньяків-шоколадок), хто ще 
щось вигадував (от колись один пан, 
директор бази відпочинку, презентував 
Марії Осипівні двотижневу путівку на 
море). Бо ж усі хочуть жити добре, й 
заради збереження власного здоров’я 
готові пожертвувати останню сорочку.

– Ми б залюбки вам допомогли, але, 
ви ж розумієте, у нас завантажений 
графік, часу обмаль, а час – це гроші…

Подібна фраза приносила чималий 
прибуток і чоловікові Марії Осипівни, 
Іванові Петровичу, заступнику головного 
депутата районної ради. 

– Ми б залюбки допомогли вам, але, 
ж ви розумієте…

Не нехтувала методом батьків-
наставників і старша донька Тетяна, 
завідуюча дитсадком.

Одним словом, завдяки 
своїй… винахідливості, родина 
підприємливих хабарників жила-не 
тужила й нестачі ні в чому не знала. 
Аж тут трапилася прикра оказія: 
якось вони всім скопом верталися з 

гостини пізньою зимовою трасою, та 
й… вгодили в аварію. Отямилися всі 
троє аж… на Тому світі, прямісінько 
перед ворітьми Раю, які стерегли два 
озброєні Ангели. 

– Куди? – строго поцікавилися 
янголи у новоприбулих. 

– Так, теє, нам би до Раю, – кивнули 
ті на ворота.

– Розумієте, ми б з радістю вас туди 
впустили, але ж, ви розумієте, за просто 
так нині ніщо не дістається… – тонко 
натякнули вартові.

Трійця, котра на хабарах, що 
називається, собаку з’їла, натяк вловила 
з першого разу, хоча і здивувалася: 
от вже не думали, не гадали, що і на 
Небесах процвітає корупція. Та нехай 
там, доведеться таки всунути «на лапу», 
а то страх як хочеться у Едем. Тільки 
от проблемка – а що «сувати»? Марія 
Осипівна, Іван Петрович та їхня донька 

порилися у кишенях, проте нічого не 
знайшли, що й не дивно – всім відомо, 
що душі на Той світ приходять геть нагі, 
залишаючи всеньке нажите добро на 
землі. 

– Е-е-е… вибачте, та нам нічого 
вам… запропонувати взамін на допуск 
в Божу обитель, – промимрила трійця, 
понурившись.

– Ну тоді і ви даруйте, – громовими 
голосами пророкотали Ангели, й 
хрест-навхрест закрили ворота своїми 
списами, показуючи, що «гостям» туди 
зась.

Довелося тим плестися геть, у 
Преісподню. Звідкіля ж нещасним 
посіпакам було знати, що насправді 
перепусткою до Раю є щира душа, 
багата добрими справами й не 
заплямована гріхами. В тому числі і 
гріхом здирництва…

Оксана Швець

Коли подарунок не є хабаром?
Не розуміючи нищівної сили зла, ми можемо себе оправда-

ти або переконати, що хабар є звичайним подарунком.  Отже, 
нагадаймо, що таке хабар. Ст.368 Кримінального кодексу 
України говорить: «Одержання хабара – прийняття службо-
вою особою незаконної винагороди за виконання чи не ви-
конання певних дій в інтересах того, хто дає хабара». В ака-
демічному словнику хабар – це гроші або речі, що даються 
службовій особі як підкуп або плата за які-небудь злочинні дії 
в інтересах того, хто дає хабар. Отже:

- Подарунок є хабаром незалежно від того, коли він даєть-
ся: до чи після вчинення незаконної дії;

- Якщо після здійснення законної дії (наприклад, операції) у 
вас просять добровільно «віддячити» певною сумою грошей – 
це також хабар або незаконна винагорода.

- Також будь-які суми, які значаться як «добровільний вне-
сок», мають справді бути добровільними і офіційними. При 
цьому вам видадуть квитанцію з печаткою. Ви можете їх і не 
платити. Якщо вас змушують, то це також хабар.

- Винним є і той, хто бере і той, хто дає хабар.
Живучи  в  Україні та вболіваючи за її вихід з кризи і за її 

економічний, культурний  ріст, слід зрозуміти, що той, хто дає 
і той, хто бере хабарі руйнують власну державу. Також хабар-
ництво, корупція породжують інші злочини. Це як замкнене 
коло. В освіті – відсутність власної думки, списування, копі-
ювання, низький рівень підготовки спеціалістів і погіршення  
освіти в школі. В медицині – погіршення надання медичних 
послуг. В  правосудді – відсутність справедливості, порядку, 
збільшення злочинів, процвітання злочинців. В бізнесі – про-
цвітання «чорного ринку», крадіжки державних коштів, змен-
шення державних надходжень, погіршення екологічної ситуа-
ції, здоров’я населення. 

Чи особисто Ви бажаєте розірвати це порочне коло? Чи Ви 
знову діятиме (власне не діятиме) за приказкою «моя хата з 
краю». 

Що каже про хабарництво Біблія? По-перше, той, хто дає і 
той, хто бере хабар є ворогом Божим. Моя ціль виправдовує 
мої методи. Цей принцип суперечить Біблії. Заради своїх ці-
лей (навіть хороших), власної вигоди я викривлюю правосуд-
дя, чиню несправедливість. Це ненавидить Бог. Ісаї 61:8 «Бо 
Господь Я, і правосуддя кохаю, і ненавиджу розбій та кривду…» 

По-друге, моя совість затихає, коли часто даю або беру не-
законні винагороди і хабар руйнує моє серце. «Коли мудрий 
кого утискає, то й сам нерозумним стає, а хабар губить 
серце» (Екл. 7:7).

Проаналізуймо самі себе: коли мій подарунок не є хаба-
ром? Це тоді, коли:

- подарунок не викривлює справедливості;
- подарунок не приховує негідного вчинку;
- подарунок дається не для власної вигоди;
- подарунок дається щиро, з повагою;
- цінність подарунка не є такою, яка викличе питання в сто-

ронніх людей;
Тому,  найкраще –  дати подарунок таємно. Вчіться і вдо-

сконалюйтесь, щоб не списувати і не копіювати чужу працю. 
Знайте свої права, які затверджені в законі. Апелюйте до ви-
щої влади, якщо від вас вимагають незрозумілих і додаткових 
дій. Отже, чи є принцип «я не даю і не жадаю хабарів» Ва-
шим?

Ірпінська Біблійна церква.
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Замовлення № 42

 Не той святий, хто помилок не чинить,
Бо на землі таких людей нема.
А той, хто вміє визнати провини
І не відкриє уст своїх дарма.

У кого правда – не в словах, а в ділі.
Хто Божого шукає – не свого.
Хто не обходить бідних за три милі
І не кепкує з ближнього оков.

Хто бачить душу лиш очима віри
І знає силу, що в крові Христа.
Хто вміє гріх людський прощать 
без міри –
Така людина є єством свята.

І святість цю вона не заробила
Ділами благочестя, в молитвах...
Євангеліє душу воскресило
Та освятило в вічних небесах!

Лідія Гапонюк

Я в шоці, чому не міняється світ?
І тисячі років в ті самі баюри 
кидаються люди,
Це правда не міт.
Я знаю чому до сих пір як завжди
Клює і карась на хробак не сліпий.
Безглузда істота – прообраз людини,
А люди в історії гірше скотини.
Ні, мова не йде про звичайні помилки,
Про інше, про тупо-продумані вчинки.
Із гною в багно, із багна знову в гній,
Ми долю клянемо і ходим по ній 
брудними ногами
На жах і суд свій.
Чому? Знов питаю себе і німію.
Чому не шкодуючи інших, жалію
Себе, як дитину чи писану торбу,
Так іншим хай сіль, а мені би олію
На рану полити щоб болю не чути, і 
довше пожити.
Чому? Постає нестандартне питання.
Чому ненавидим, хоч прагнем 
кохання?
Чому звинувачуєм інших у тому
В чим самі нечисті? І часто за втому
Ми ближніх картаєм, або за невміння,
Для себе ж бажаєм сплошне 
розуміння,
Невже таке всюди, невже всі ми Йуди,
Невже всі істоти на прізвисько люди?
Питаєш чому я цих тем не залишу,
Ти думаєш фарби я роблю густіші?
Ні! Очі відкрий і поглянь так відверто,
Ти навіть і зараз погукуєш вперто,
Та стверджуєш цим, що не можеш 
схилитись,
Щоб правду послухати, але напитись,
Тобі не так важко сьогодні бездумно,
Хоч це безглуздо і нерозумно.
Так ось до початку вернутися слід – 
Чому не міняються люди і світ?
Тому що не прагнуть, а кажуть, що 
хочуть,
Всі грішні, а голову Богу морочать.
Сваряться за назви, традиції різні,
Говорять про одяг, а самі білизни
Спідньої не мають, всі голі та босі,
Крізь тисячоліття не можуть і досі
До висновків певних, схилившись, 
дійти,
Що грішні на повну, як я, так і ти.
О, Боже, дай це зрозуміти як слід,
І ми тоді змінимось, а не цей світ.

Едуард Курат

К р а д у т ь  у с і

Коли свого часу Кара мзін перебу-
вав за кордоном, його попросили 

двома словами змалювати становище 
тодішньої Росії. Характеристика вели-
кого письменника була досить точною, 
і для своєї відповіді він справді викори-
став лише два слова: «Крадуть усі!»

Сьогодні, понад століття по тому, 
озираючись навкруги, ми з сумом зму-
шені констатувати аналогічний факт. 
Крадуть усі, крадуть усе. На часі побу-
тує думка, що не красти просто немож-
ливо; що так чинять прем’єри, депута-
ти, бізнесмени, а коли не вкрадеш – не 
проживеш; що сьогодні – це не такий 
вже й великий гріх.

Проте Свята Біблія висловлює зов-
сім інші міркування з цього приводу. Го-
сподь Бог, промовляючи через її святі 
сторінки, і сьогодні закликає нас додер-
жувати заповідь, записану в Книзі Ви-
хід 20:15, яка також складається всього 
лише з двох слів: «Не кради». Любий 
читачу, що живеш на початку третього 
тисячоліття, цей наказ Божий звучить і 
для Вас: «Не кради!»

Апостол Павло у Посланні до Ефе-
сян повторює для нас ще зрозуміліше: 
«Хто крав, нехай більше не краде, а 
краще нехай працює та чинить своїми 
руками добро, щоб подати нужденно-
му» (Еф. 4:28). Я уявляю скептичні по-
гляди і заперечне хитання головою тих, 
хто вважає, що сьогодні це неможливо. 
Дозвольте мені навести низку причин, 
які обґрунтовують реальність такого 
способу життя і в двадцять першому 
столітті.

По-перше, жити не крадучи ми 
можемо тому, що Господь зали-

шається Богом і в третьому тисячоліт-
ті. Його заповіді є актуальними і для 
сьогодення. Адже Господь дав Біблію 
не тільки для сучасників Мойсея і апо-
стола Павла, але також для тих, хто 
живе за доби комп’ютерів і космічних 

кораблів. Причина у тому, що люди не 
бажають виконувати Його заповіді, вва-
жаючи їх і немодними і такими, що су-
перечать реаліям сьогодення.

Пограбування, яке було скоєно 
декілька років тому в одному з міст 
України, правоохоронці довго не мог-
ли розкрити. Грабіжники зв’язали п’ят-
надцятирічну дівчинку, яка залишилася 
того дня вдома, і винесли з квартири всі 
цінні речі, у тому числі аудіо та відео-
апаратуру, п’ять тисяч доларів, золото 
та інші прикраси. Міліція збилася з ніг, 
шукаючи злочинців, але марно.

І тоді батьки вирішили найняти при-
ватного детектива, який, на великий по-
див усіх, зрештою з’ясував, що злочи-
нець, якого тривалий час так ретельно 
розшукували, жив у їхньому ж помеш-
канні. Виявилося, що п’ятнадцятиріч-
на донька домовилася зі своєю подру-
гою інсценувати грабіж квартири своїх 
батьків, а потім поділитися краденим. 
Так і вчинили: здобули гроші, здава-
лося, замели сліди і певний час роз-
кошували на батьківські гроші. Може, 
ця історія видасться нісенітницею, але 
Біблія недвозначно стверджує, що такі 
вчинки – гріх.

Бог потребує однакової святості від 
людей як за чотири тисячі років до на-
родження Христа, так і через дві тися-
чі років по тому. Сьогодні, так само, як 
і у сиву давнину, неможливо назива-
ти себе християнином, приходити до 
храму і тим часом свідомо порушува-
ти Його заповіді. Ось Його слова: «Чи 
ви будете красти, вбивати й перелюб 
чинити, і присягати фальшиво, й ка-
дити Ваалові, і ходити за іншими бо-
гами, яких ви не знаєте, – а потім ви 
прийдете й станете перед обличчям 
Моїм у цім домі, що зветься Ім’ям Моїм 
і скажете: «Урятовані ми», щоб чини-
ти гидоти всі ці?» (Єр. 7:9,10).

Чи вірите ви, що Бог є Богом як Ста-

рого, так і Нового Заповіту, що Він є Бо-
гом і сучасності? Якщо так, ви зобов’я-
зані виконувати Його заповіді, одна з 
яких говорить: «Не кради!»

По-друге, сьогодні не красти мож-
ливо також тому, що Бог бажає 

допомагати своїм послідовникам жити 
чесно. Нам слід усвідомити, що Бог не 
тільки постановив Закон, але також і 
допомагає виконувати його. Від люди-
ни Він вимагає лише послуху Його сло-
вам. Приміром, Господь промовляє до 
нас: «Отож не журіться, кажучи: «Що 
ми будемо їсти?», чи: «Що ми будемо 
пити?», або: «У що ми зодягнемось?» 
Якщо не будемо красти... «Бо ж усьо-
го того погани шукають; але знає 
Отець ваш Небесний, що всього того 
вам потрібно. Шукайте ж найперш 
Царства Божого й правди Його, а все 
це додасться» (Мт. 6:31-33).

Бог знає і про ваші потреби. Йому 
достеменно відомо, що ви сьогодні 
безробітний; що у вас мізерна пенсія, 
яку вам віддають частинами; що ви – 
викладач у школі і взагалі не бачите 
своєї платні. А може, у вас скінчилися 
харчі. Господеві відомо про це, і Він во-
ліє допомогти вам жити чесно. Він хоче 
запропонувати вам прекрасний та осо-
бливий подарунок. Але чи отримаєте ви 
його частково залежить і від вас. Якщо 
ви бажаєте дотримуватись Божих запо-
відей – жити чесно і порядно, – вам слід 
прийняти Христа в своє серце, адже Го-
сподь говорить: «Без Мене нічого чини-
ти не можете ви» (Ів. 15:5). Без допо-
моги Божої ви не зможете жити свято 
тому, що гріх постійно буде спокутувати 
вас і володіти вами. У Біблії написано: 
«Як ви можете мовити добре, бувши 
злі?» (Мт. 12:34). Але коли ми прихо-
димо до Христа, ситуація докорінно 
змінюється, тому що Він прощає наші 
гріхи, оновлює життя і дає силу не грі-
шити знову. Саме такі обіцянки дає нам 
Біблія.

Чи бажаєте ви прийняти заповіді 
Божі в своє серце і виконувати їх? Чи 
прагнете ви завжди мати чисте сумлін-
ня і спати спокійно? Христос пропонує 
вам шлях до щасливого й оновленого 
життя у Бозі за умови, що ви повірите 
Його словам і приймете Його науку.

Помоліться разом зі мною, і якщо ви 
зробите це з вірою, Господь неодмінно 
допоможе вам.

Дорогий Ісусе! Ми схиляємося перед 
Тобою у молитві. Ти знаєш труднощі і 
клопоти наших читачів. Ти бачиш душі, 
схилені перед Тобою у молитві. Ти знаєш 
сім’ї, в яких сьогодні немає ні копійки гро-
шей. Ти бачиш родини, голодні на хліб, і ті, 
які потребують ліків. Господи, ми віримо 
в те, що Ти є Всемогутній Бог і що Тобі 
підвладні всі скарби світу. Допоможи лю-
дям, за яких ми прохаємо, довіритися Тобі 
і поблагослови їх щедрим батьківським 
благословенням. А Тобі ми складаємо по-
шану – Богові Отцю, Сину і Святому Ду-
хові. Амінь.

Олександр Чмут
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