Духовно-просвітницьке видання

Липень 2014 № 7 (21)

С

кажіть, будь ласка, Вас хоча б раз у житті
обманювали? А Ви самі когось обманювали? Думаю, що Ви були відвертими та
щирими, насамперед, перед собою.
Переконаний, що ця тема дуже актуальна для нас. На жаль, і я належу до числа людей, яких обманювали, і признаюсь, у своєму
житті сам не раз колись говорив неправду.
У дитинстві зі мною відбувся один смішний випадок, коли я став жертвою брехні.
Було мені тоді 7 чи 8 років. Надворі хазяйнувала зима. Одного разу старші хлопці, розмовляючи поміж собою, сказали, що на морозі торкнутися язиком до санчат – це дуже
добре і чудово. Я уважно слухав розмову і
вирішив спробувати цього “чудового”. Ввечері, повертаючись додому, торкнувся язиком,
правда, не до санчат, а до металевого стовпа. Та замість того, щоб торкнутися лише кінчиком язика, я притулився всією поверхнею.
Того вечора, як то кажуть, “мороз аж потріскував”. Пройшло декілька секунд.
Я завмер, чекаючи, коли настане те “чудове”. Ніщо не настало. Що ж, потрібно йти
додому. Але мені не вдалося це зробити,
тому що не зміг відірвати свого язика...
Я злякався. Що було робити в цьому становищі? Тільки кричати що є сили. На крик вибігла мама, ввімкнула світло і побачила дивну,
незрозумілу картину: що її син в такій кумедній
позі робить біля стовпа та ще й кричить?
Коли мама зрозуміла в чому справа, вона
схопила мого язика і відірвала від того стовпа. Мій язик не залишився там. Цей кумедний випадок, коли я став жертвою обману,
закінчився невеликими подряпинками. Але
не завжди так комічно закінчується обман.
Звідки ж взявся обман? Якби я був атеїстом, то вирішив би, що обман виник в процесі еволюції. В науковому світі існує такий
термін як мімікрія. Чи знаєте, що він означає? Спосіб маскування – тобто, коли різні
тварини чи комахи, чи птахи мають відповідне забарвлення, яке дозволяє їм приховувати себе чи то в кроні дерев, чи в траві, чи
в воді. Таким чином вони стараються ввести
в оману хижаків. Тих, хто може полювати на
них. І якщо хочете, це певний спосіб обманювати, вводити в оману.
Якщо насправді обман був одним із рушіїв еволюції, тоді скажіть, будь ласка: чому на
сьогоднішній день більшість людей вважає,
що обман – це недобре, це зле, за обман
деколи варто навіть судити? Адже нікому
не хочеться, щоб йому брехали. Хоча хтось
може сказати, що обман – це спосіб вижити,
здатність триматися на поверхні.
Я не атеїст і відкидаю ідею, що обман
виник в процесі еволюції на якомусь етапі
розвитку людства. Я впевнений, що Біблія –
правдива книга, яка дуже гарно і переконливо розповідає нам хто ми, звідки і куди
йдемо. Біблія говорить, що батьком усякої
брехні, всякої неправди є диявол, сатана. З
часу гріхопадіння першого чоловіка Адама
обманювати почали й люди.
Чому ми кажемо неправду? Інколи для
того, щоб уникнути справедливого покарання за якийсь неправильний вчинок. Інколи,
щоб було добре комусь, або навпаки – було
недобре. Інколи просто так, за звичку, або
для власної користі. Ти купуєш цукор на ба-

зарі і запитуєш: “Який він у вас – гарненький,
сухенький?” Тобі відповідають: “А як же, найкращий! У нас в пакетиках рівно кілограмчик”. А коли ти купуєш цей пакетик, приносиш
додому, і так, про всяк випадок, переважуєш
його, − дізнаєшся, що як мінімум 100 грамів
там не вистачає і не такий вже він сухий...
Обман потрапив майже у всі сфери життя. Він присутній у рекламі, в газетах, на телебаченні, в політиці, в судових залах. Обман є навіть у церкві. Це дуже прикро, але
правда. Здається, що обман пронизав суспільство наскрізь.
Обман лякає людей. Лякав колись і лякає
сьогодні. Можливо, саме з цієї причини науковці довго працювали, щоб створити детектор брехні. Здавалося б, що ця чудернацька
машина покладе край усякій брехні. Але чи
так сталося?
Я вам розповім принцип роботи детектора брехні. Це досить складний прилад.
Під’єднується величезна кількість датчиків,
які визначають: кількість ударів серця (тобто ваш пульс), кількість ваших дихань, тонус
м’язів, шкірогальванічну реакцію, активність
мозку... Спочатку людині задають найзвичайнісінькі питання, на які вона може відповідати або “так”, або “ні”. Інших варіантів
відповіді не існує. Ви зрозуміли: прості запитання, відповіді на які не приводять до жодних сумнівів. Ці запитання ставлять для того,
щоб визначити нормальну реакцію організму
людини, коли вона каже правду.
Але пізніше, з тими простими запитаннями, ставлять ще і такі, відповідь на які є
дуже важлива. І в залежності від того, як
реагує організм людини, коли вона каже
“так”, встановлюють: сказала вона правду
чи, даруйте, збрехала. Дуже шкода, але
детектор брехні все ж не дуже надійний
прилад. Мені відома історія, як до одного супермаркету підшуковували нових
продавців. Був великий конкурс, адже це
досить відомий магазин, фірма, гарна заробітна платня. Бажаючих працювати продавцем у цьому супермаркеті було багато.
Хотіли вибрати найкращих, найбільш достойних і чесних. Всі претенденти проходили тест на детекторі брехні на чесність.
Одній із претенденток задали питання:
“Скажіть, будь ласка, чи правильно Ви по-

рахуєте вартість продуктів своїй мамі, якщо
вона прийде робити покупку саме у цьому
магазині?” Відповідь пролунала: “Так”. Іншими словами, ця претендентка сказала, що
не дивилася б на те, родичі купують у цьому
супермаркеті, чи ні, адже є чесною людиною
і завжди чесно рахуватиме. Але детектор
брехні показав, що в організмі сталися певні
зміни під час відповіді “так”. Отже, висновок
був простий: ця претендентка збрехала. Звичайно, її не прийняли до цього супермаркету.
Але пізніше дізналися ось про що: зовсім недавно ця жінка перенесла важку втрату − її
мама померла. І коли на тесті задали їй питання про маму, це викликало певні почуття
в серці жінки, стривожило її. І не дивно, що
організм саме так зреагував. Жінка сказала правду, вона була чесною. Але детектор
брехні показав те, що показав. Отож, це не
зовсім надійний спосіб дізнатися, чесні ми з
вами чи нечесні.
Який би спосіб не придумували науковці,
щоб дізнаватися, каже людина правду чи ні,
хочу сказати: звичка обманювати – це недобра страшна звичка. І рано чи пізно людина
обов’язково пожне наслідки своєї брехні.
Хтось обманює своїх батьків, прийшовши зі школи. Хтось обманює, коли стоїть за
прилавком і щось продає. Хтось обманює на
вулиці простих перехожих. Хтось обманює
тоді, коли задають йому питання: “Як твої
справи?” А в нього не зовсім справи добре.
Однак у відповідь каже: “Нічого, нормально”.
Хтось обманює на роботі, кажучи неправду своєму шефові або своїм підлеглим.
Хтось обманює, кажучи неправду своїй дружині чи діткам. Але кого можна було б назвати найбільшим брехуном?
Уявіть собі, що людство вирішило встановити таку собі нагороду − скажімо, той самий
Оскар, тільки вже не за найкращий фільм, а
найбільшому брехуну. Кого мав би обманути
чоловік для того, щоб отримати Оскар? Відповідь проста: самого себе. Навіть якщо якомусь політику вдалося водити за носа цілу
державу, парламент і так далі, він ще не є
найбільшим обманщиком.
Найбільшим обманщиком може бути
простий чоловік. Кожен із нас. Варто лише
обманути самого себе. Невже таке буває?
Зачитаємо із Біблії кілька уривків для того,

щоб дізнатися, коли ми можемо обманювати самих себе: “Хіба ви не знаєте, що
неправедні люди не успадкують Божого
Царства? Не обманюйте самих себе! Ніхто – ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні
перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложці,
ні злодії, ні скнари, ні п’яниці, ні наклепники,
ні шахраї – не успадкують Царства Небесного” (1 Кор. 6:9-10).
Людина, яка займається подібними речами, може втішати себе: “Адже я час від часу
ходжу до церкви, молюся, читаю Біблію. Нічого страшного, що в моєму житті є кілька
грішків, які мені приємні, солодкі, з якими я
не збираюсь попрощатись. Однак я сподіваюся на милість Божу. І коли Христос прийде
вдруге, думаю, Він візьме мене до Себе. Я
не найгірший серед тих, хто називає себе
християнином”.
Апостол Павло, натхненний Святим Духом, каже тобі й мені: не обманюйся. Якщо
ти живеш подібним чином, робиш такі речі −
не обманюйся, не надійся на те, що будеш
в числі тих, хто успадкує Царство Небесне.
Другий уривок: “Не давайте вводити
себе в оману. Лихе товариство руйнує добрі звичаї” (1 Кор. 15:33). В російському перекладі Біблії тут звучить: “Не обманывайтесь:
худые сообщества развращают добрые
нравы”. Отже, якщо ти маєш за друзів людей
негідних, недобрих; якщо ти дуже часто в
подібному товаристві і думаєш, що залишишся хорошим, не таким, як вони: не почнеш
колотися, красти, випивати, не почнеш вести
розбещений спосіб життя, − ти помиляєшся.
Маючи таких друзів, ти обманюєш самого
себе. Товариство лихе псує добрі звичаї. І
навіть якщо ти маєш гарне виховання в своїй
сім’ї, навіть якщо виріс в атмосфері щирості,
любові і прийняття − недобрі друзі це все зіпсують. І воно піде нанівець. Не обманюйся.
Думай, з ким товаришувати. Думай, з ким
дружити по-справжньому.
Останній уривок зі Святого Писання:
“Не обманюйте себе. Бога перехитрити не можна. Бо що посієш, те й пожнеш”
(Гал. 6:7). Є люди, які вважають, що через
неправду, грубість, несправедливість, жорстокість, нечесність можуть досягнути вершин слави, успіху чи то в бізнесі, чи в політиці. Дійсно, немало людей, які сьогодні
є досить заможними, відомими, і багатими,
піднялися до цих вершин не зовсім чесними
способами. Але апостол Павло каже наступне: не обманюйтеся. Бо що +сієте, те й пожнете – якщо не завтра, якщо не через 10 років, то, можливо, через 40, а ні – то у вічності.
Якщо ти сієш неправду – пожнеш неправду. Якщо сієш брехню – пожнеш недовіру до
себе. Якщо сієш гордість і грубість, то пожнеш те саме у власному житті. Якщо ти є
немилосердним, жорстоким, і не знаєш, що
таке прощати комусь – одного дня сам відчуєш, що таке бути непрощенним. Якщо ти
любиш себе, ти “пуп землі”, егоїст – одного
дня обов’язково відчуєш, що ти сам. Ти будеш нікому не потрібним, самотнім. Що сієш,
те й пожнеш...
Той, хто каже правду – приємний Богові.
Ця людина буде благословенна.
Станіслав Грунтковський
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Життя і смерть у владі язика

5 Так само й язик, – малий член, але
хвалиться вельми! Ось маленький
огонь, а запалює величезного ліса!
6 І язик – то огонь. Як світ неправости,
поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює
круг життя, і сам запалюється від геєнни.
7 Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і
приборкана буде природою людською,
8 та не може ніхто із людей язика вгамувати, він зло безупинне, він повний
отрути смертельної!
9 Ним ми благословляємо Бога й Отця,
і ним проклинаєм людей, що створені
на Божу подобу.
10 Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно, брати
мої, щоб так це було!
11 Хіба з одного отвору виходить вода
солодка й гірка?
12 Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки, або виноград – фіги?
Солодка вода не тече з солонця.
13 Хто мудрий і розумний між вами?
Нехай він покаже діла свої в лагідній
мудрості добрим поводженням!
14 Коли ж гірку заздрість та сварку ви
маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду,
15 це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська.
Як.3:5-15

Гола Правда
«Учні Ісусові приступили й сказали до Нього: Чому притчами Ти
промовляєш до них?» (Мт. 13:10).
Йде якось Притча, весела, ошатна,
а назустріч їй Правда – зовсім без одягу, гола і боса, та плаче.
– Чого ти плачеш? – запитує Притча.
– Так от, розумієш, ніхто мене
до себе в хату не пускає в такому
вигляді, – відповідає Правда. – Ніхто
навіть і слухати не хоче.
– Я знаю, як бути, – сказала Притча
і стала швидко роздягатися.
– Одягай, – впевнено промовила
Притча, віддаючи свій різнокольоровий
одяг новій подрузі. – У цьому тебе впустять куди завгодно.
З тих пір Гола Правда під виглядом
Притчі може ввійти до кожного будинку,
і почути її можуть навіть ті, хто її дуже
боїться.
«Благовісник», 2,2011

Про правду і обман
Завершуючи проповідь, проповідник оголосив:
– Наступного разу буду проповідувати на тему «Обман». Щоб вам було
легше зрозуміти, про що йде мова, прочитайте перед цим вдома сімнадцятий
розділ Євангелії від Марка.
Через тиждень проповідник перед
початком проповіді попросив:
– Прошу тих, хто виконав завдання,
прочитав сімнадцятий розділ, підняти
руку.
Майже всі підняли руки.
– Отож, саме з вами я хотів поговорити про обман, – сказав священник. –
Євангеліє Марка має всього шістнадцять розділів.
http://bible-facts.ru/

Слова, наша мова є не тільки засобом спілкування і передачі інформації. Багатьох людей
слова піднімали, підбадьорювали, давали силу і надію жити.
Інших – руйнували і «вбивали».
«Дехто говорить, мов коле
мечем, язик же премудрих то
ліки» (Пр.12:18). Дійсно, те, що
дає життя в нашому житті чи
«вбиває» нас, часто виходить
з наших уст. З плоду уст своїх
людина насичується добром.
Коли ми говоримо хороше, позитивне про своє життя і життя
інших людей, ми самі насичуємося, наповнюємось тим добром, позитивними емоціями, в
душу приходять мир та радість.
І навпаки, якщо ми починаємо
говорити погане, зле, негативне
про людей і про себе – в серце
приходять ця ж злоба і чорнота.
Одного разу до дружини
Утьосова прийшли гості, а її не
було вдома, їх зустріла дочка. В
господині вдома було прийняте
правило: ні про кого не говорити
поганого і злого. Гості скориста-

лися тим, що господині немає,
порушили це правило і стали
всіх осуджувати і пліткувати. У
кінці вечірки гості відчули погані відчуття всередині і визнали:
«Думали, що гарно повеселимося, а насправді добре «розлютилися». Вони оцінили перевагу
цього правила в своєму житті.
«Не те, що входить до уст,
людину сквернить, але те, що
виходить із уст, те людину
сквернить» (Матв.15:11). Те,
що ми говоримо, виходить з нашого серця. Від надлишку серця
говорять уста. Поки людина не
відкриває рота, ми оцінюємо її
за манерами, одягом, поведінкою. Але коли вона заговорила,
ми можемо визначити хто вона,
її суть, чим вона «дихає». Не
дарма говорять, що зустрічають
по одягу, а проводжають по розуму. «… уста нерозумних глупоту висловлюють» (Пр.15:2).
«…а губи премудрих їх стережуть» (Пр.14:3). І хто широко
відкриває свого рота (кричить,
сперечається, виправдовуєть-

ся), тому біда. Коням вкладають
в рот вуздечку, щоб вони були
слухняні, і тоді можна керувати
їхнім тілом. Так само і людина
керує своїм життям, вчинками,
діями за допомогою язика.
Ви коли-небудь замислювалися чи спостерігали, з чого
починаються і розпалюються
сварки? Всього на всього з одного або кількох слів. Часто після великої лайки чи суперечки
починаєш згадувати, з чого все
почалося. А проблеми то ніякої
і не було або вона і виїденого
яйця не коштує, але слово за
слово і розпалилася пожежа!
Не дарма наш язик апостол Яків
порівнює зі штурвалом корабля.
Як ми будемо ним користуватися, туди і «припливемо», тобто
так і будемо виходити з обставин, які склалися – або з соромом і сваркою, або з миром і
славою. «Лагідна відповідь гнів
відвертає, а слово вразливе
гнів підіймає» (Пр.15:1). А злий,
як пожежа « … сквернить усе
тіло, запалює круг життя, і
сам запалюється від геєнни»
(Як. 3:6), приводить нас і ближніх до зруйнованих стосунків,
образ і душевних ран. Замість
миру і благополуччя після словесної перепалки залишається
попелище образ, нерозуміння,
проклять, розлучень та іншого
зла. Тому «хто хоче любити
життя та бачити добрі дні
(миру, міцних сімей, хороших
взаємовідносин), нехай здержить свого язика від лихого
(пліток, лихослів’я, образливих
слів) та уста свої від говорення підступу» (1Петр.3:10). «Не
платіть злом за зло, або лай-

Джон Толкієн
Постійно перебуваючи в колах письменників, спілкуючись з відомими літераторами
і маючи глибоку віру в Бога, Толкієн ніби нащупував навколо себе те, що могло б змусити людей задуматися про вічне. Одного разу Толкієн створив дивний світ, в якому
у всій повноті відобразилась духовна боротьба між добром і злом, гріхом і святістю.
Протягом ось вже півстоліття цей світ не залишає байдужим мільйони читачів…

Джон Рональд Рейєл Толкієн народився в 1892 році в британській сім’ї в Південній Африці. Його батько – англійський банківський службовець з Бірмінгему Артур
Толкієн – отримав посаду в Африканському банку. Коли хлопчику було три роки,
мати Мейбл забрала його на батьківщину
в Англію.
Через рік після переїзду маленький
Толкієн пережив свою першу втрату – в
Африці помер його батько. Мати швидко
збідніла, і сім’я внаслідок того постійно переживала нужду.
Віра і наполегливість майбутнього
письменника супроводжували його протягом всього життя. Толкієн отримав хорошу
освіту в Оксфордському університеті. Спочатку він вивчав філологію, а потім захопився англосаксонською літературою. Захоплення перервала Перша Світова. Джон
потрапив на фронт і приймав участь у найкривавішому бою – битві на Соммі.
Проживши більше місяця в окопах,
він захворів тифом і поїхав лікуватися до
Англії. Саме тоді, на ліжку у шпиталі, він
замислюється над змістом життя і справжньою сутністю війни. Жорстокість, ненависть, жадність протистояли обов’язку,
сміливості і любові. Реальність і близькість
Бога приголомшили Толкієна в цій ситуації. Він взявся за перо.
Багатьом відомий Толкієн як письмен-

ник-фантаст по його трилогії «Володар
Перснів». Але лиш дехто знає, що він був
близьким другом відомого християнського
автора Клайва Льюіса, який навернувся до
Бога, завдяки Толкієну.
Створення «Володаря Перснів» зайняло інтервал з 1936 по 1949 рік. Посада
викладача забирала багато часу, тому під
час Другої світової письменник міг працювати над книгою лише вночі. Приблизно
через десять років побачила світ дитяча
казка «Хоббіт, чи туди і назад», про дивний
народ – хоббітів, які воюють проти дракона. На її основі Толкієн вибудував свою
епопею «Володар Перснів», яка вразила
читачів своїм масштабом: півтори тисячі

кою за лайку, навпаки, – благословляйте (тобто, говоріть добре, хороше, приємне), знавши,
що на це вас покликано, щоб ви
вспадкували
благословення»
(1Петр.3:9). Бо за вічним законом сіяння і жнив – що посіє людина, це і пожне. «Ми не можемо існувати самі по собі. Наше
життя пов’язане з життям інших
людей тисячами невидимих
ниток. По них, як по нервових
волокнах нашого тіла, постійно
передаються вихідні і відповідні імпульси. Вони з’являються
в результаті наших дій (слів) і
повертаються до нас в якості
сигналів у відповідь» – Герман
Мелвілл. Який привіт – така і
відповідь. Образив – наговорять
грубощів тобі, був ввічливим –
отримав те ж саме примноженим. Наші слова мають силу матеріалізуватися. Якщо погано
говориш про своїх дітей: глупак,
ідіот – він стане таким в кінці-кінців. Якщо говорити часто хам,
свиня, то «захрокає» незабаром.
Батьки, не проклинайте таким
способом своїх дітей. Слова
батьків особливо сильні у житті дітей. Давайте переглянемо
наше відношення до своєї мови,
до слів у своєму житті і будемо
думати, щоб говорити тільки добре, чесне і справедливе. Слова, прогнози, побажання в своє
життя, які ми постійно проголошуємо, будують наше життя.
Переглянь свою позицію, як ти
користуєшся язиком – до життя (миру, збудування) чи смерті
(хворобам, образам, розбратам,
розлученням).
Е. Нікітіна

сторінок, триста п’ятдесят персонажів, події розтягнуті на три роки, також і хронологія попередніх шести тисяч років, шістдесят пісень, віршів і балад. Це величезний
світ, який живе своїм життям. «Володар
Перснів» – це грандіозний філософський
роман-казка: в ньому і вічні християнські
істини, і проблеми сучасного Толкієну XX
століття, і подорож душі, і фатальна влада…
Головна ідея книги в тому, що
перстень – це символ зла, тобто гріха.
Це прообраз гріховної природи людини.
На початку Господь створив все творіння, наділивши їх свободою. Саме свобода
дозволила Адаму згрішити. З тих пір людство знаходиться в стані вибору між добром і злом. Толкієн пише, що зло можна
перемогти тільки відмовившись від нього,
ставши на бік добра. Зло ніколи не можна
застосувати на благо, адже, використавши
його, ти потрапляєш під його владу і тільки
примножуєш зло на землі.
У духовній війні добра і зла останній
вирішальний удар належить Богу. Христос
вмер за наші гріхи, назавжди перемігши
смерть і диявола. Його жертва за нас – це
пряме втручання Бога на територію, яка
контрольована злом, щоб спасти людство,
звільнити його від співучасті в ділах зла і
повернути у сферу Божої любові.
В 1972 році королева Єлизавета ІІ нагородила Джона Рейла Толкієна титулом
кавалера ордену Британської імперії 2-го
ступеню, а через рік письменник помер на
81-му році життя.
В 2000 році газета «Християнство сьогодні» назвала трилогію Толкієна в числі
10 кращих християнських книг XX століття.
Валентина Кульчицька
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Ч у д о
Літній день поволі добігав
свого кінця. Над самим озером
стояв Нестор, лісний робітник.
Біля нього лекала на траві пилка, а трохи далі – застромлена в
пень сокира.
Нестор дивився на далеке
заходяче сонце і думав про свою
дружину, дітей, про свою хату.
На широкій прогалині розтягнулися двома рядами дерев’яні
бараки лісних робітників. Тут у
п’ятому бараці його затишна кімната з ліжком, двома кріслами
і столом. Він любить побути в
своїй кімнаті, відчинити навстіж
вікно до лісу, читати книжку, думати, вдихати здоровими грудьми повітря, сповнене запахом
живиці.
Але сьогодні, поки він матиме таку приємність, йому ще
треба йти до загальної кухні на
вечерю. А там так багато робітників. І які ж порожні їхні розмови, які беззмістовні і тяжкі їхні
слова! Через це Нестор сідає в
самому куті, швидко їсть свою
вечерю, а потім швидко йде до
своєї затишної кімнати. Вже не
довго, за кілька тижнів кінчається його умова праці і він поїде
додому. Але поки що треба дещо
перетерпіти, навіть зазнати кривди, зневаги, насмішок. Але потім
він поїде назад додому, матиме
зароблений гріш, купить дещо
дітям, дружині, викінчить хату,
зробить ще дещо необхідне при
господарці.
Сьогодні Нестор також зайняв у куті своє щоденне крісло і
налив до чашки молока. В столовій було гамірно, ніби на торговиці. Під стінами стояли столики, а
біля них посхилялися веселі робітники. Поміж ними кружляють
килішки з горілкою, великі скляні
куфлі з пивом. Над їхніми розкуйовдженими головами пливають
клубки сивого цигаркового диму.
– О, вже прийшов. Спитайся
його, він отам сидить, – чувся захриплий чоловічий голос.
Розкуйовджена голова повернулася до Нестора.
– Ей, ти, апостол, – розлігся
п’яний голос, заглушуючи ввесь
гамір. – Ти оце нам поясни... Розумієш? Поясни, як це сталося,
що Христос перемінив був колись воду на вино?.. Га? Скажи.
А може б ти таке чудо міг зронити?
В столовій затихли всі голоси. Було тільки чути шипіння чайника на печі.
– А якщо не на вино, то може
б ти отак перемінив воду на
пиво? – розлігся інший п’яний голос. – Оце було б чудо, коли б
отак кілька бочок води обернулося на пиво!... То було б!
Нестор мовчав, хоча і знав,
що ті слова спрямовані до нього.
– Ну, чого ж ти набрав води
до уст? Скажи. Ти ж сам нам про
те колись читав з Євангелії. Пригадуєш, там у лісі?
– Ну, Несторе, що ти думаєш
на це? Ха, ха, ха! – летіли і диму
п’яні голоси.
Нестор допив своє молоко, лишив недоїджену вечерю і відсунув від себе крісло,
щоб вийти до дверей.
Йому хотілося відійти від та-

кого товариства, піти самому до
лісу, над озеро, відпочити думками, побути на самоті, щоб хоча
проти святої неділі не бачити тієї
п’яної юрби.
Але одна розкуйовджена голова заступила йому дорогу.
Ну і що, боїшся? – сказала
голова, дишучи цигарковим димом. – Ти ж такий герой, то скажи їм.
Нестор відійшов за свій стіл
і став під стіною, випроставшись
на ввесь свій ріст. Він був високий. З густим чорним волоссям,
з твердими мускулами на руках.
Він би порозкидав оте все сміття,
коли б хотів, потовк би на їхніх головах оті порохняві столи і крісла, але він не на лежав до забіяк
і авантюрників, він був християнином. Тому стояв під стіною і
з співчуттям та жалем дивився

на своїх друзів по праці, які на
його очах пропивали все те, що
за ввесь тиждень заробили. Як
багато він говорив з кожним з
них окремо, але все це нічого не
помагало. Всі його слова були на
вітер, ніби горох об стіну.
– Ну, чого ж ти мовчиш? Скажи нам, як це так сталося, щоб з
води було вино?
– Того я не знаю, – сказав голосно Нестор, ковтнувши слину.
– А що ж ти знаєш? – знову
почулося кілька голосів разом.
– Я можу вам розказати про
інше чудо. І це чудо я знаю, як
сталося, – повів Нестор по широкій кімнаті очима.
– Ану, ану, скажи! – впали
голоси в темряві. – А яке ж це
чудо? Про що воно? – спитався
ще чийсь голос в темному куті.
І тепер всі чекали.
Нестор кашельнув і поклав
кашкета на кінці столу. Я можу
розказати вам про чудо, коли
Христос замінив вино на хліб, –
впали між слухачів тверді Несторові слова.
Ого!.. То це справді чудо. Такого ми ще ніколи не чули, – почулися зо всіх боків голоси.
– Ану скажи! – Хліб нам не
дуже потрібний, але кажи...
– Але щоб це була правда, –
летіло від кожного столу, з кожного кута.
Нестор відчув приплив якоїсь
сили. Він ніколи не був за кафедрою в своїй церкві, ніколи не
виступав ніде публічно з якою
будь мовою, але тепер побачив,
що така хвилина прийшла. Він
шукав потрібних слів, а блискучі
очі п’яних робітників з темряви
їли його цікавістю.
– Ну то кажи, кажи. Чого
думаєш? – неслося з усіх кінців просторої столової.

І Нестор почав, посиливши
голос:
– Колись я був такий самий,
як ви всі отут, – казав він. – Як
ти Петре, ти Василю, ти Дмитре,
але моє положення було трагічніше, ніж ваше. Ви самотні, хлопці, а я вже був одружений, у нас
було двоє малих дітей. І я страшенно пив. Бувало все, що заробляв за тиждень, і за один вечір
пропивав. Отримавши плату, я
не йшов з нею додому, але йшов
до корчми. Часто моя дружина з
дітьми стояли під корчмою на вулиці, чекаючи мене. Коли ж виходив з корчми, в мене часто не
було вже й гроша.
Потім мене викинули з праці, господар корчми не впускав
мене до середини, то я стояв на
сходах, жадний понюхати запах
пива, що вилітав з-за дверей. Я
ходив обдертий, голодний, знищений і такими були мої діти,

моя дружина. В нашій хаті не
було жодних меблів, не було посуди. Бо я все побив, повертаючись бувало з корчми. Це було
тяжке, прокляте життя. Але... – і
Нестор спинився, витираючи рукавом чоло.
В столовій постала така
тиша, що було чути, як до вікна
билася втомлена муха. Хлопці
поклали на попільнички недокурки, де вони давно погасли. Дим
розплився, втиснувся в стіни, в
людські куфайки. Електрична
лямпка блимнула яснішим світлом.
– Кажи, кажи далі – почувся
з найдальшого кута одинокий голос.
І Нестор казав:
– Були часи, хлопці мої, що
я шукав, як би то позбутися того
життя. Думав про самогубство і
воно було б прийшло, коли б не
Христос. А Він якраз тоді прийшов до нашого села.
– Хто, Сам Христос? –
обірвав хтось Несторову мову.
– Ні, не Сам Христос, – вів
далі Нестор. – Він прийшов у
виді Свого слуги. Прийшов місіонер і проповідував у нас Євангелію.
– Отак і кажи, – зітхнув хтось
на всю столову.
Я не вірив тоді в Бога так
само, як дехто з вас, але я пішов
послухати місіонера. І того самого вечора я переконався, що Бог
є, що Христос може зробити ще
більше чудо, ніж було те, коли
Він замінив воду на вино. І таке
чудо сталося. Воно сталося зі
мною, воно може статися з кожним з вас, якщо ви приймете до
свого серця Христа. Я колись не
міг ні одного дня бути без алкоголю, він пройшов усе моє єство,
знівечив мою душу, моє тіло, моє

здоров’я. Я ходив під двері корчми, щоб хоча почути запах алкоголю, а тепер ви можете навколо мене поставити цілі бочки
найдорожчого вина, і воно для
мене чуже, далеке. То, скажіть,
хіба це не чудо?.. Хіба може таке
зробити людина, наука або щось
інше? Ні, не може, кажу вам, що
не може. Я знаю одного учителя,
який казав, що дав би кому-будь
велику суму грошей, коли б хтось
зробив таке, щоб він перестав
пити, курити. Але такого людина
своєю силою зробити не може.
Тут треба, щоб сталося чудо...
– Так, але ти ж казав, що
Христос перемінив вино на
хліб? – почувся із гурту голос.
– Так, перемінив, – вів далі
Нестор. – Колись у мене в хаті
не було хліба, бо я кожен запрацьований гріш віддавав на алкоголь. Моя родина не мала одежі,
бо я все пропивав. Ми не мали
меблів, не мали своєї хати, нічого не мали. Все пішло на вино,
на пиво, все забрала корчма.
Але коли я прийшов до Христа,
Він зробив зо мною велике чудо.
Те вино, що я колись пив, Він
перемінив на хліб, пиво, в якому
я кохався, перемінив на одежу
для моєї родини, на взуття моїм
босим дітям, перемінив на наш
добробут. Оце і є те чудо, про
яке ви казали розповісти вам, – і
Нестор закінчив. Він витер чоло
хустиною і сміливо дивився перед себе на своїх співробітників.
В столовій ніхто не ворухнувся. Ніде не брязнула тарілка,
ніхто не кашельнув. А Нестор
стояв під стіною, не знаючи, чи
сідати, чи виходити. Він узяв
кашкета до рук. Хтось рипнув
дверима і вийшов надвір. А Нестор ще раз поглянув по своїх
слухачах і сказав:
– І кожен з вас, дорогі мої
друзі, може пережити і таке чудо,
яке сталося зо мною. І тоді ви будете найщасливішими людьми
на світі, новими. Треба тільки
прийти до Христа, віддати Йому
своє серце, своє життя. Він любить, кожного з вас і готовий вас
простити і до Себе прийняти. І
зробити з вами таке саме чудо,
як Він зробив зо мною, – закінчив Нестор.
Йому ніхто не сказав ні слова. Хтось тільки голосно зітхнув,
хтось кашельнув, десь брязькнула чашка.
Нестор вийшов надвір. Взавтра неділя, праці немає, то можна ще побути надворі, – і він
пішов стежкою до лісу. Сів на
камінь біля озера.
Нестор згадує дім, родину,
згадує свою сьогоднішню промову, і згадує, що оце сьогодні
якраз п’ять років, коли Господь
зробив над ним таке велике
чудо. Так, якраз п’ять років... Як
швидко вони промайнули. Можливо, що був би навіть не згадав
про це, коли б не те, що сталося
в столовій. А так...Пригадалося
все. Далеке, минуле.
Він дивиться до зір. Чує щасливе тепло на своїй душі, відчуває на очах вологість. Тиха
молитва вдячності знову і знову
лине з його серця і з його уст до
зоряного неба...
Михайло Подворняк
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Кабмін зменшив ціну на газ для
релігійних організацій на 50%
Кабінет Міністрів України встановив
ціну на природний газ для потреб релігійних організацій у розмірі 50% від
рівня ціни для промислових споживачів, яка існує на сьогодні, повідомляє
Інститут релігійної свободи.
Відповідне рішення закріплене постановою Кабміну № 198 від 21 травня 2014 року, текст якого розміщено на
Урядовому порталі у середу, 25 червня.
Нові ціни та тарифи почнуть діяти
з 1 липня 2014 року, які до цього часу
має затвердити Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики (НКРЕ).
Водночас знижена ціна не розповсюджується на обсяги природного газу,
які релігійні організації використовують
для проведення виробничо-комерційної діяльності.
Отже, з 1 липня ціна на газ для релігійних організацій становитиме 2362
грн. за 1 тис. куб. м. (без ПДВ та інших
витрат).
Інститут релігійної свободи

Терористи у Донецьку захопили
християнський ребцентр
25 червня бойовики ДНР захопили
християнський реабілітаційний центр
для алко- і наркозалежних «Скала порятунку» у Донецьку. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив протестантський пастор Сергій Косяк.
«Всіх служителів закрили в кімнаті і
нікого не випускають, мобільного зв’язку з затриманими немає. Прошу всіх
молитися…», - пише він.
http://risu.org.ua/

Керівники ЄС обговорили
майбутнє Європи
з релігійними лідерами
Високопоставлені представники християнських, мусульманських, іудейських, індуїстських та інших громад
зустрілися 10 червня 2014 року з лідерами Європейського Союзу, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Вони обмінялися думками щодо суспільних подій сьогодення в ЄС та за
його межами. Обговорили роль Європи
у світі, а також значення релігійних організацій в цьому контексті.
Цьогорічна десята зустріч пройшла
під девізом «Майбутнє Європейського союзу». Це частина більш широкого політичного діалогу про майбутнє
Європи, яка включає в себе серію суспільних діалогів між європейськими та
національними політиками та громадянами.
Інститут релігійної свободи

Молитовний сніданок у
Верховній Раді України
11 червня відбувся Парламентський
Молитовний Сніданок під патронатом
голови Верховної Ради України Олександра Турчинова.
У заході взяли участь представники
Церков, релігійних та громадських організацій України, парламентарі країн
Європи та США, представники дипломатичних місій, народні депутати України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Звертаючись до учасників заходу,
спікер парламенту нагадав, що традиція проводити Молитовні сніданки почала свій шлях у США і “пустила добре
коріння і в Україні”.
“Всі, хто брав участь у Молитовному
сніданку, відчули спільність і єдність,
якої не можна досягти штучно, і яка
може відбутися тільки тоді, коли різні
люди, з різними поглядами і позиціями,
об’єднуються у молитві до Господа”, –
зазначив Олександр Турчинов.
Інститут релігійної свободи
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Від слів своїх виправдаєшся, від слів своїх засуджений будеш

На перший, дуже поверхневий погляд, більшості людей
може видатися, що немає нічого
більш легкого для виконання, ніж
заповідь, яка забороняє наклеп.
А дарма, це тільки так здається.
Наклеп став лиш витонченішим,
більш «правдоподібнішим». Ні,
зовсім не обов’язково осуджувати людину, щоб створити їй
погану славу! Достатньо сказати
про неї частину правди, розповісти про її недоліки і нічого не
сказати про достоїнства. Результат буде таким же. Вміло сказана напівправда діє сильніше за
обман, бо вона пробуджує нашу
уяву, домальовуючи все найгірше. Назви тільки один недолік,
а ми вже вигадаємо все решту
і зі звичайної людини зробимо
монстра.
Якось психологи провели
експеримент, який наглядно ілюструє роботу нашої уяви. Двом
групам людей показали один і
той же портрет, одній групі сказали, що це вчений, а іншій, – що
це злочинець. У першому випадку учасники експерименту відзначили розум, великодушність,
доброту і відкритість відображеної на портреті людини, а у

другому – тупість, злобу, дріб’язковість і відлюдкуватість. Особливо всіх вразили очі: уважні і
співчутливі у першому випадку і
порожні і байдужі – у другому.
Плітка, передана кимось,
через марнославство, через бажання підвищити власну значимість, принизивши іншу людину,
може відіграти вирішальну роль,
будучи «прикрашеною» і багато
разів повторюваною. Так створюється погана репутація, яка
часто змушує носія поганої слави підкорятися чуткам про себе.
Силуан Афонський просив
своїх учнів ніколи не поспішати говорити про когось погано.
Спочатку, радив він, розкажи
про нього хороше, а потім – те,
що не так, як потрібно. Можливо,
тому в молитвах до Господа часто звучать прохання визволити
від поганого слова і наклепу – не
рідше, ніж від меча і вогню.
Господь у Святому Письмі
вчить бережно відноситись до
слів і обережно висловлюватися про кого-небудь: «Кажу ж
вам, що за кожне слово пусте,
яке скажуть люди, дадуть
вони відповідь судного дня!»
(Матв.12:36). Важко уявити

собі, що у звичайному житті комусь прийде в голову оббрехати
ближнього чи осудити його перед друзями. Але, тим не менше, ми робимо це постійно, коли
критикуємо когось, навішуємо
ярлики. Писання вчить нас іншому відношенню до ближнього:
«Я ж боюся, щоб, прийшовши,
не знайшов вас такими, якими
не хочу, і щоб мене не знайшли
ви таким, якого не хочете, хай
не будуть між вами суперечка,
заздрість, гніви, обмани, свари,
нашепти, пихи, безладдя…»
(2Кор.12:20).
Ще не так давно у нас прямий наклеп на ближнього був
поширеним явищем і завідомо
брехливий донос – нормою поведінки: «Молот, і меч, і гостра
стріла, людина, що говорить
на ближнього свого, як свідок
брехливий» (Пр.25:18). Неправдиве свідчення вбивало у прямому змісті слова.
Потрібно сказати, що сьогодні ми переживаємо часи,
коли всі якості людини дуже контрастні. Коли правда-то правда,
коли обман-то обман. Але сьогодні звичайна людина скоріше
відмовиться взагалі від якогось
свідчення, «стукач» не дуже
приємна характеристика, яку
можна почути на адресу небайдужої до несправедливості чи
злочину людини. Що ж робити?
Пройти повз несправедливості
чи заявити про неї у відповідні
інстанції? А як поводити себе
на суді, якщо твоя правда може
коштувати людині свободи? Це
нелегкі запитання. Вони особливо актуальні зараз, не бажаючи
заплямувати себе доносами,
люди стають байдужими до зла.
Біблія закликає нас до активного втручання, щоб попередити

Як розпізнати неправду?
Колишній спеціальний агент ФБР і автор
книги «Голосніше за слова» Джо Наварро
розповідає як розпізнати обманщика. Є всього три стадії спілкування, коли ви можете це
зробити: коли він вперше чує ваш голос, коли
підлаштовується під нього і коли відповідає.
1. Чесні люди частіше будуть відповідати на питання, тримаючись прямо, з піднятою головою. Брехуни ж частіше згинаються,
схрещують ноги і руки.
2. Щоб психологічно дистанціюватися від
обману, обманщики часто підживлюють свої
розповіді займенниками другої і третьої особи – «ти», «ви», «вони».
3. Говорячи правду, ми супроводжуємо
свою мову жестами, які ритмічно лягають на
наші слова і підсилюють зміст – якщо, звичайно, ми в неї віримо. У зворотному випадку ми тримаємо жести під контролем.
4. Майстерного неправдомовця на цьому

не впіймаєш, але звичайна людина часто метушиться, говорячи неправду. Видати вигадника можуть метушливі очі, більш високий,
ніж звичайно, голос, почервоніле обличчя,
важке дихання.
5. Неправдомовці часто перепитують
співбесідника і випереджують свої відповіді
ввідними словами «на правду кажучи», «чесно кажучи». Варто насторожитися, якщо на
пряме запитання ви отримуєте ухильну відповідь.
6. По телефону люди брешуть частіше.
Телефон став найчастішим інструментом обману (37% випадків). За ним ішли особисті
розмови (27%), інтернет-месенджери (21%)
і електронні листи (14%). Це не так дивно:
більшість телефонних розмов не лишають
слідів, а листи зберігаються в адресата.
7. Обманщика може видати недостатньо
продумана історія. Підозрюючи обман, обе-
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неправедні діла. Є свідчення, що
апостол Іван Богослов, бувши у
похилому віці, побіг за юнаком,
який став на злочинну дорогу,
щоб переконати його зійти з цього шляху. Юнак пожалів старця,
що задихався від нестачі повітря
і, вислухавши його, покаявся.
Особисте неанонімне звернення, готовність при свідках
відстоювати не свої, а біблійні
принципи зі збереженням доброзичливого, повного християнської любові відношення до
людини – це той шлях, який принесе добрі плоди.
Ті, хто вірують в Спасителя,
покликані бути Його свідками
по всій землі. Коли людина називає себе християнином, але
не являє собою Христа, то лжесвідчить про Нього, і на жаль,
знайдеться чимало людей, які
відвернулися від Бога після зустрічі з недостойними християнами.
Біблійні заповіді недвозначні, однозначні для тлумачення
і не можуть викликати різночитань. Однак життя ставить
перед людиною нелегкі етичні
завдання. Застосування заповідей на практиці не можна
звести до виконання списку
приписів, своєрідної інструкції по застосуванню. Апостол
каже, що «…бо буква вбиває, а
дух оживляє» (2 Кор. 3:6). Тому
і неможлива автономна етика,
мораль без Бога. Людині важко
вирішити, як поступати в тому
чи іншому випадку, якщо вона
не слухається Бога.
Тому слід молитися до Бога,
поглиблювати свої знання Писання, щоб розуміти Божі повеління і правильно застосовувати.
Петро Коломійцев

режно поцікавтеся деталями.
8. Власний обман змушує відчувати дискомфорт і навіть сердитися. У той час коли
правдива людина зазвичай захоплюється
своєю розповіддю, відкрита і щира, обманець часто насторожений, замкнутий і не йде
на контакт».
9. Розповідаючи історії, чесні люди можуть пригадати про упущену деталь і додати
її заднім числом, чи знову переказати неакуратно розказаний епізод. Брехуни, за остерігаються, що їх піймають на брехні, і уникають визнавати навіть дріб’язкові неточності.
10. «Слідкуйте за відхиленнями від звичної манери мови. Деякі люди завжди зволікають з наступною фразою. Якщо вони починають тараторити – це ознака обману».
11. Людина, яка говорить правду, використовує багато лицевих м’язів, а обманщик
посміхається одними губами – очі не віддзеркалюють його емоцій.
lifehacker.ru

Слово
Щоб журба не руйнувала душу,
Щоб тягар стомукий не здолав —
Словом я палким тебе зворушу,
Тим, яким горів і не згорав.
Слово — блискавиця полум’яна.
Слово — це гостріше сотень лез.
Я у ньому не знавав кайданів,
Я у ньому для людей воскрес.
І від нього розколовся камінь,
Розчепився атом до дрібнин —
Слово світить вічними віками
На зорю поетових вершин.
Від Шевченка, від Франка, від Лесі
У народі, що страждав, любив,
Лиш воно незборністю озветься
І зійде до всіх життєвих нив.
Слово рідне, слово невмируще…
Скільки в нім глибинності й висот!
Ти послухай — я тебе зворушу
Словом тим, що мовив мій народ.
Юрій Тітов
***
Здається, мить —
і віднайдеться слово,
і упаде байдужості стіна.
Воно проляже, як міцна основа,
і кожному відкриється сповна.
Здається, мить —
і слово те єдине
змете непотріб дріб’язку-слівець
і прокладе невидимі стежини
до наших захаращених сердець.
Здається, мить —
і у прозрілих душах
хижацтво зникне і не стане
бруду.
І, врешті-решт, настане розуміння,
що ми — творіння Боже, себто люди.
Тетяна Свірська

Де взяти миру?

Де взяти миру на землі,
Коли жорстокість душі полонила?
Коли вже майже потонули в злі,
Чи зможемо підняти крила?
Колись мовчали й нині мовчимо,
Бо істини уперто боїмося.
Та за фальшиве навіть кричимо…
Ну чом у нас так повелося,
Що хилимося, куди вітер дме,
Й говоримо оте, що хтось накаже?
І син на батька руку підійме,
Не боячись, що рідний в землю ляже.
За владу, гроші й похвалу
Втопили серце у страшнім болоті,
Не соромно, що поклонились злу,
Зате пишаємось у сріблі-злоті…
Не всі, але таких багато,
Хто хоч не сіяв, та збирає
Чужі плоди і вірить свято,
Що милість перед Богом має.
Знов загубились у гріхах:
Брехні, прокльонах,злодіяннях,
Забули і про Божий страх,
І серця щире покаяння.
Чи зможемо піднятись з дна,
Де мучилися безліч років?
Був бунт і не одна війна…
До Бога ж не зробили кроків.
Ти глибше в душу зазирни
І не шукай рятунку в битві,
Кордони гніву перетни
І Богу підкорись в молитві.
Наталія Марценюк
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