
Робота була на початку 
Біблія розповідає про роботу 
вже в той момент, коли почи-
нає говорити про щось взага-
лі, – ось наскільки важливою є 
праця, без якої не можна обій-
тися. Автор Книги Буття гово-
рить про роботу Бога. Описую-
чи величний процес творення 
світу, він поміщає його в рамки 
звичайного семиденного тижня. 
А потім показує нам, як люди 
працюють у раю. Робота тісно 
пов’язана як з божественним 
впорядкуванням сотвореного, 
так і з задумом самої людини.

Спочатку Бог працював. Він 
працює і отримує від цього ра-
дість. У перших розділах Біблії 
Бог постійно зайнятий роботою. 
Більше того, Він отримував від 
цього задоволення. «І поба-
чив Бог усе, що вчинив. І ото, 
вельми добре воно» (Бут.1:31).
Другий розділ Книги Буття пока-
зує, що робота Бога полягає не 
лише у творенні, але і в турботі 
про створене. Бог творить лю-
дину, а потім насаджує для неї 
сад і поливає його, творить для 
Адама дружину. Далі ми дізна-
ємося, що Бог турбується про 
світ, орошає, дає їжу всьому 
творінню, допомагає стражден-
ним і турбується про потреби 
всього живого (Пс. 144:14-16).

Бог не тільки працює, але 
і посилає працівників робити 
Його справи. У першій книзі 
Господь закликає людей «на-
повнювати землю і оволодівати 
нею». Дієслово «оволодівати» 
(покоряти) вказує на те, що 
хоч усе створене Богом добре, 
воно потребує опіки і праці. Бог 
дав великий потенціал людям, 
щоб вони довершували Його 
творіння своєю працею. 
Праця – добра справа
Біблія повідомляє нам ще 

одну дивовижну істину – робо-
та була частиною життя в раю. 
Абсолютно зрозуміло, що пра-
ця людини завжди входила в 
задум Бога. Ми можемо дума-
ти, що робота – зло і покаран-
ня, але це зовсім не так. Хоча 
умови роботи і результат дуже 
змінився після гріхопадіння. 
Робота є такою ж потребою лю-
дини, як їжа, краса, дружба, мо-
литва і секс; це не просто ліки, 
але їжа душі. Без осмисленої 
роботи ми відчуваємо порож-
нечу. Люди, які залишилися без 
роботи з фізичних або інших 
причин, швидко розуміють, на-
скільки вона їм потрібна для 
емоційного, фізичного і духов-
ного процвітання.

Робота дуже важлива для 
нашого формування. Біблія не 

каже, що маємо працювати один 
день, а шість відпочивати, або що 
робота має займати стільки часу, 
як і відпочинок, а пропонує нам 
зворотну пропорцію. 

Якщо ви запитаєте жителів 
будинків перестарілих, чи гос-
піталів про те, як вони пожива-
ють, багато хто скаже, що хоті-
ли би щось робити і приносити 
користь іншим людям. Вони 
багато відпочивають і мало 
працюють. Відсутність роботи 
глибоко бентежить нас, бо ми 
були створені для того, щоб 
приносити користь не тільки 
для себе, але і для інших. Якщо 
це зрозуміємо, то побачимо 
глибокий позитивний зміст 
праці на фоні уявлень багатьох 
людей про те, що робота є про-
сто засобом для виживання. 
Згідно Писання, нам для життя 
потрібні не лише гроші, нам по-
трібна сама робота, щоб вижи-
ти і жити повноцінним життям.

Робота дозволяє нам зрозу-
міти, хто ми є, бо саме в праці 
починаємо бачити свої унікаль-
ні здібності і дари, важливі ком-
поненти нашої ідентичності. В 
чому ж полягає християнське 
розуміння роботи? Перш за все 
в наступному: робота – те, що 
потрібно робити для виконання 
того, заради чого живемо. Вона 
виявляє, або хоча б повинна 
виявляти здібності працівника у 
всій повноті…

Свобода нашої праці
Якщо ми побачимо, що ро-

бота входить у нашу ДНК, в 
наше покликання, нам буде лег-
ше осягнути християнське ро-
зуміння свободи. Сучасні люди 
схильні думати, що свобода – 

це повна відсутність обмежень. 
Але уявіть собі, наприклад, 
рибу. Вона отримує кисень з 
води, а не з повітря, і тому віль-
на лише тоді, коли знаходиться 
у воді. Якщо звільнити рибу від 
води і помістити її на траву для 
вивчення, її свобода рухатися, а 
далі і свобода жити цим повні-
стю забирається. Ми стаємо не 
більше, а менше вільними, якщо 
не можемо ставити на потрібне 
місце реальність своєї природи. 

Свобода, це не стільки від-
сутність обмежень, скільки по-
шук правильних меж, які від-
повідають реальності нашої 
природи і реальності світу. 

Тому заповіді Божі в Біблії 
є засобом звільнення, оскільки 
через них Бог закликає нас ста-
ти такими, якими Він нас ство-
рив. Машини добре працюють у 
тому випадку, якщо ти виконуєш 
інструкцію виробника з їхньої 
експлуатації і з повагою відно-
сишся до того, для чого ця мо-
дель створена. Якщо забудеш-
ся залити в неї масло, ніхто не 
оштрафує тебе, і не посадить в 
тюрму: машина просто вийде з 
ладу, бо ти застосував насиль-
ство до її природи. Це тягне 
за собою природні наслідки. 
Подібним чином життя люди-
ни йде добре, тільки коли воно 
відповідає «інструкції виробни-
ка», заповідям Божим. Якщо ти 
порушуєш заповіді, то не тільки 
засмучуєш чи ображаєш Бога, 
але і дієш всупереч своїй при-
роді, яка задумана Богом. 

Межі будь-якої праці
Але всякій роботі є межа. 

Адже сам Бог відпочивав після 
праці, і це має глибокий зміст. 

Багато людей думають, що ро-
бота – це прокляття і що тільки 
якісь інші речі (бездіяльність, 
сім’я, духовний пошук) дозволя-
ють знайти зміст у житті. Біблія, 
як ми бачили і як ще побачимо, 
показує оманливість цієї ідеї. 
Однак вона не дозволяє нам 
впасти і в протилежну крайність: 
вважати, що робота є єдиною 
значимою діяльністю людини, а 
все решта – зло, або те, що доз-
воляє перезарядити акумуля-
тор, щоб повернутися до робо-
ти. Те, що ми знаємо про Бога, 
не дозволяє нам обманутися. 
Бог не потребував відновлення 
сил, але все ж відпочивав на 
сьомий день (Бут 2:1-3). Ми як іс-
тоти, створені за Його образом, 
вправі думати, що відпочинок і 
ті речі, які ми робимо на відпо-
чинку, добрі самі по собі і дають 
нам життя. Життя не складаєть-
ся виключно з роботи. Без робо-
ти немає свідомого життя, але 
не можна сказати, що робота є 
змістом життя. Якщо ти зробиш 
будь-яку роботу змістом свого 
життя – якщо це навіть служін-
ня в церкві, – ти створиш ідола, 
який буде суперником Богу. Твої 
відносини з Богом є найважли-
вішою основою твого життя, і 
насправді вони не дозволяють 
нічому іншому – роботі, дружбі і 
сім’ї, відпочинку і задоволенню – 
стати чимось настільки важли-
вим, що викличе залежність і 
займе місце, їм не передбачене. 

Розум, одержимий роботою, 
схильний розглядати все з точ-
ки зору ефективності, цінності 
і швидкості. Але потрібно збе-
регти здібність насолоджувати-
ся простими і звичними сторо-

нами життя, навіть тим, що не 
має жодної користі, але прино-
сить задоволення. Бог створив 
їжу не тільки для задоволення 
потреб у харчуванні, але для 
насолоди і задоволення. Одяг 
теж не тільки задовольняє по-
требу у захисті. Трава, древа і 
плоди, окрім того, що їх можна 
використовувати, ще гарно ви-
глядають і приємно пахнуть. 

Нам потрібно вділяти час 
для того, щоб поклонятися 
Богу, зупинятися заради того, 
щоби просто споглядати світ, у 
тому числі і плід нашої праці і 
ним насолоджуватися. 

Отож, робота – багато ро-
боти – є незамінною частиною 
свідомого людського життя. Це 
вищий дар від Бога і одна з тих 
головних речей, які ведуть до 
мети нашого життя. Але робота 
має грати належну роль, бути 
підвладною Богові. Потрібно 
регулярно зупиняти роботу не 
лише для того, щоб дати відпо-
чити тілу, але і для того, щоб ми 
могли з радістю сприймати світ 
і звичайне життя, бачити діло 
рук Творця і поклонятися Йому.

В грішному світі робота часто 
не приносить задоволення і втом-
лює, ось тут і легко можна зробити 
висновок, що краще уникати праці 
або просто її терпіти. Оскільки в 
наших серцях царює хаос, потріб-
ні визнання і позитивна оцінка, є 
ще не менш сильна спокуса виру-
шити у протилежний бік – побуду-
вати все життя навколо кар’єрних 
досягнень, залишаючи мало місця 
для чогось ще. І коли ми перепра-
цьовуємо, це часто відображає 
страшне бажання як можна швид-
ше завершити працю всього на-
шого життя, щоб можна було зов-
сім забути про роботу. 

Коли я кажу, що ненавиджу 
роботу, варто пам’ятати про те, 
що хоч робота з великою силою 
нагадує про прокляття гріха, яке 
лежить на всьому, сама вона 
не є прокляттям. Ми були ство-
рені для неї, вона  нас звільняє. 
Але коли ми відчуваємо, що все 
наше життя повністю поглинуте 
роботою, потрібно пригадати про 
відношення праці і відпочинку.

Найкращим початком для 
усвідомлення себе і своїх та-
лантів, є пізнання Творця, Його 
задуму щодо людини. А це, 
в свою чергу, дає правильне 
збалансоване розуміння змі-
сту життя і своєї ролі у цьому 
гріховному світі. Допомагає ви-
значитися з професією, дає ро-
зуміння балансу між роботою і 
відпочинком. 

Підготував 
Анатолій Якобчук

«І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. 
І Він відпочив у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив. І поблагословив Бог день сьомий, і його 
освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, Бог був створив…  І взяв Господь 
Бог людину, і в едемському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала» (Бут.2:1-3, 15).
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14 Так само ж один чоловік, як відходив, 
покликав своїх рабів і передав їм добро 
своє. 
15 І одному він дав п’ять талантів, а дру-
гому два, а тому один, кожному за спро-
можністю його. І відійшов. 
16 А той, що взяв п’ять талантів, негай-
но пішов і орудував ними, і набув він п’ять 
інших талантів. 
17 Так само ж і той, що взяв два і він ще 
два інших набув. 
18 А той, що одного взяв, пішов та й за-
копав його в землю, і сховав срібло пана 
свого. 
19 По довгому ж часі вернувся пан тих ра-
бів, та й від них зажадав обрахунку. 
20 І прийшов той, що взяв п’ять талан-
тів, приніс іще п’ять талантів і сказав: 
Пане мій, п’ять талантів мені передав 
ти, ось я здобув інші п’ять талантів. 
21 Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе 
добрий і вірний! Ти в малому був вірний, 
над великим поставлю тебе, увійди до 
радощів пана свого! 
22 Підійшов же й той, що взяв два талан-
ти, і сказав: Два таланти мені передав 
ти, ось іще два таланти здобув я. 
23 казав йому пан його: Гаразд, рабе до-
брий і вірний! Ти в малому був вірний, над 
великим поставлю тебе, увійди до радо-
щів пана свого! 
24 Підійшов же і той, що одного талан-
та взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що 
тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і 
збираєш, де не розсипав. 
25 І я побоявся, пішов і таланта твого 
сховав у землю. Ото маєш своє... 
26 І відповів його пан і сказав йому: Рабе 
лукавий і лінивий! Ти знав, що я жну, де не 
сіяв, і збираю, де не розсипав? 
27 Тож тобі було треба віддати гроші 
мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би 
з прибутком своє. 
28 Візьміть же від нього таланта, і від-
дайте тому, що десять талантів він 
має. 
29 Бо кожному, хто має, дасться йому та 
й додасться, хто ж не має, забереться 
від нього й те, що він має. 
30 А раба непотрібного вкиньте до зов-
нішньої темряви, буде плач там і скрегіт 
зубів! 

(Матв.25:14-30)

Вражаюча історія створення іграшок LEGO

Ця історія – про засновника компа-
нії LEGO – Оле Кірка Крістіансена і його 
сина Готфріда. Батько з сином жили в 
Данії, і обидва були християнами, які 
знали Бога і відвідували Церкву у своє-

му місті. В 1932 р. Оле Кірк Крістіансен 
заснував свою компанію, яка почала 
свою діяльність з виготовлення драбин, 
дошок для прасування і дерев’яних ігра-
шок. Однак з початком фінансової кризи 
його справи пішли на спад. І тоді разом 
із сином, який брав участь у бізнесі бать-
ка з дванадцяти років, зайнявся виготов-
ленням дерев’яних кубиків, що користу-
валися попитом. Так у 1934 р. з’явилось 
на світ слово LEGO.

У 1942 р. фабрика LEGO згоріла 
дотла. Однак, не дивлячись на це, бать-
ко і син не зупинились і вірили, що Бог 
допоможе підняти бізнес і після пожежі. 
Виробництво дерев’яних іграшок через 
деякий час було відновлено. У 1943 р. 
у них працювало майже сорок праців-
ників. Готфрід став молитися за свою 
компанію. Він просив у Бога чуда, ідеї, 

за допомогою якої компанія назавжди 
би змінилася і досягла б успіху в тоді не 
прибутковому виробництві іграшок.

В 1947 році відбулася знаменна по-
дія, яка назавжди перевернула історію 
компанії: Бог дав Готфріду Кірку Крісті-
ансену ту саму головну ідею! Під час 
молитви в маленькому офісі Бог пока-
зав йому крихітний пластиковий кубик, 
який міг з’єднатися з іншим відповідни-
ми деталями, завдяки чому можна було 
зібрати якусь невелику конструкцію у ви-
гляді будиночка, автомобіля, замку. Цей 
кубик ліг в основу ексклюзивної запатен-
тованої концепції компанії LEGO. Через 
те, що Готфрід знав Бога і спілкувався 
з Ним, він зміг побачити і зрозуміти, що 
майбутнє – саме за такими іграшками. 

http://memo.im/

Інвестуючи в переміни, або як віра може принести перетворення
«Тож за праведністю царюватиме цар, а князі володіти-

муть за правосуддям. І станеться кожен, як захист від віт-
ру, і немов та заслона від зливи, як потоки води на пустині, 
як тінь скелі тяжкої на спраглій землі»  (Iс.32:1,2).

Християнський бізнес не 
тільки може, але і має бути со-
ціальною силою, яка принесе 
в пострадянське суспільство 
справжні переміни. Віра за-
охочує таланти, їхнє активне 
застосування і ріст. Віра може 
збагачувати, про це знають і 
свідчать багато християн-біз-
несменів. Але чи може і чи по-
винна віра зробити більше – 
не лише збагатити людину, її 
сім’ю, коло друзів, братів по 
вірі, але змінити суспільство, 
змінити відносини в ньому, за-
класти інші цінності, сформу-
вати інший світогляд? 

Візьмімо знамениту, але 
болючу тему етики бізнесу. 
Сьогодні про етику говорити 
не популярно. Переможців 
нібито не судять, а успішних 
визнають само собою. Ось і 
не хоче ніхто відповідати на 
запитання про те, як він за-
робив свій перший мільйон. 
Але без етики, без чіткості 
моральних основ не буде 
якісних змін: цінностей, пе-
реконань, мислення, попиту, 
ринку. Поза етикою є поточ-
ний момент, в якому можна 
вкрасти чи заробити на обма-
ні чи паніці. Зі справжнім  біз-
несом, на мій погляд, подібні 
авантюри мають мало спіль-
ного. А етика – лише частина 
віри, точніше світогляду, бо-
гослов’я, християнського жит-
тя. І бізнес – це лише части-
на, а не ціле. Етика може бути 
«християнською», а успіху не 
буде, і мріяти про нього забо-
ронять благочестиві старці. 
Бізнес може бути успішним, 
а на питання етики покладуть 

табу ефективні підприємці. 
Так що частина може бути 
успішною, але в цілому все 
буде безперспективним.

Ось чому святі і правед-
ні люди мають ризикувати 
і вірити так, щоби віра ста-
ла творити перетворення, а 
християнські підприємці, в 
свою чергу, мають думати не 
тільки про ефективність, але 
і про внутрішні, фундамен-
тальні умови успіху. 

Ось вже сто років після 
Макса Вебера нікому не вда-
лось заперечити тезу соці-
олога, що віра творить еко-
номічні чуда і змінює спосіб 
життя суспільства. Є непохит-
ні християнські принципи, які 
заохочують підприємництво, 
які роблять його змістовним 
і дають йому етичне напов-
нення. Цей зв’язок принципів 
віросповідання і економічного 
успіху потрібно розуміти пра-
вильно: він складний, неод-
нозначний. Але ще складніше 
зрозуміти віру і успіх поза цим 
зв’язком – розрив цього зв’яз-
ку закінчується абсурдом. 

Мотивом християнського 
підприємця не може бути 
лише прибуток, тут має бути 
присутня відповідальність за 
дані таланти, і задоволення 
від праці, і прагнення до лі-
дерства, і бажання помножи-
ти можливості.

Навіть сам прибуток не є 
самоціллю, він служить для 
розширення справи, розвитку 
бізнесу, є сходинкою росту. А 
ще – внеском в такі перетво-
рення світу, коли багатства 
стає більше, «щоби було з 

чого вділити тому, хто по-
требує» (Еф. 4:28), а бідно-
сті і дефіциту – все менше.

За логікою християн-
ського підприємництва кла-
сове співробітництво, за 
допомогою якого багатий 
примножує не лише своє, 
але і спільне, є загальним 
благословенням. Коли при 
збагаченні багатого бідний не 
бідніє, але збагачується – і не 
подачками, а можливостями 
отримати медичну допомогу, 
стипендію, роботу.

Звичайна логіка бізнесу – 
тримати народ у стані невіг-
ластва і бідноти, заробляю-
чи на експлуатації людей із 
найнижчими потребами. 
Логіка християнського бізне-
су – змінювати суспільство, 
розширюючи можливості 
інших, пропонуючи їм нові 
інструменти успіху, збільшу-
ючи їхню купівельну спро-
можність, прививаючи смак, 
змінюючи потреби і цінності.

Потрібно визнати гірку 
правду життя: для христи-
янського підприємництва 
відкриті далеко не всі сфери 
ринку, найприбутковіші вже 
захоплені і захищені від кон-
куренції. На мій погляд, це 
не так і погано. Потрібно ба-
чити перспективні сфери, пе-
редбачати завтрашній день, 
формувати новий попит.

В той час, коли ведуться 
криваві війни за звичні міс-
ця швидкого прибутку, варто 
економити час, сили і ресур-
си для нових ринків. Або ж 
подумати по-іншому: як вне-
сти свіжі підходи у традиційні 
сфери бізнесу, щоби повер-
нути до них інтерес. Якщо в 
кафе можна буде «підвісити 
чашку кави» для бідного сту-
дента і залишити журнал чи 
книгу на полиці безкоштов-
ного користування; якщо у 
взуттєвому магазині по цін-
нику можна буде дізнатися, 
що в ціну куплених черевиків 
включена дешева пара для 
сирітського притулку (при-
чому, за половину подарун-
ку платить клієнт, а за другу 
половину зі свого прибутку 
платить власник магазину), 
то цей бізнес стане не тільки 
соціально відповідальним, 
але і соціально привабливим.

Беручи на себе відпові-
дальність за перетворення 
ринку-суспільства-людини, 
бізнес стимулює власний роз-
виток. Тепер бізнес взаємодіє 
зі суспільством не стільки 
через рекламу і її спотворені 
образи, скільки через актив-
ну і зацікавлену співучасть у 
трансформуванні суспільних 
цінностей і потреб, моделей 
успіху і стратегій розвитку. 

Є лише один спосіб йти в 
ногу з часом так, щоб цей нез-
розумілий прискорений час 
не обанкрутив тебе, – зрозу-
міти цей час, не триматися 
за минуле, грати на випере-
дження. Є лише один спосіб 
встигнути за замінами – стати 
частиною цих змін, змінюва-
тися і змінювати, передбача-
ти переміни і генерувати їх. 

Хороший товар, надійні 
стосунки, довіра до партне-
рів, вірність слову, заохочен-
ня ініціативи, шанс кар’єр-
ного росту «з нуля» – все це 
потрібно не лише бізнесу для 
створення соціально прива-
бливого бренду, але і суспіль-
ству. Християнський бізнес 
виробляє звичайні речі, але 
при цьому задає незвичні, 
християнські орієнтири для 
членів суспільства – заохо-
чення для бажаючих бути 
успішними; надію для тих, хто 
на дні; солідарність і відпові-
дальність для тих і для інших. 
Купуючи речі і послуги, сус-
пільство купує їхній зміст, цін-
ності, установки, відношення. 
Ось чому бізнес бере участь 
у світоглядних війнах не мен-
ше, ніж школа чи церква.

Бізнес – брудна сфера, 
але не більше, ніж будь-яка 
інша в суспільстві, де Бога 
вбили або виставили за две-
рі. Бізнес – свята сфера, як і 
будь-яка інша, якщо людина 
відноситься до своєї справи і 
власності як до Божого дору-
чення управляти і розвивати 
Його творіння.

Бізнес може вміщати в 
собі як цінності віку цього, так 
і цінності Божого Царства. 
Якщо бізнес інвестує в добрі 
переміни, він стає частиною 
місії і отримує особливе бла-
гословення і Боже покрови-
тельство. 

 Михайло Черенков
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Притча про таланти
В центрі цієї притчі Ісуса ми зна-

ходимо ключ, який визначає цінність 
життя. Ось він: «Бо кожному, хто має, 
дасться йому та й додасться, хто ж не 
має, забереться від нього й те, що він 
має» (Матв. 25:29) Спочатку нам може 
здатися дивним, що людина, яка зако-
пала золото в землю, врешті втратила 
все, що мала. Але повсякденне життя 
нас саме цьому вчить: як і природа, яка 
віддає свої плоди для людини, такі го-
ловна суть людського життя – віддава-
ти Богові, «плодоносити».

. Чого навчає нас ця історія?
1. Те, як ти розпоряджаєшся тим,-

що маєш, сьогодні, визначить твоє жит-
тя завтра. І навпаки: те, що наше життя 
є сірим і беззмістовним сьогодні, спри-
чинили ми самі своїми діями в минуло-
му що закопати скарб у землю.

2. Бог дає кожній Своїй дитині дар 
не для самолюбування та самокорис-
тування, а для служіння іншим.

3. Просто проживати дні, які Бог 
нам подарував, не пробуючи їх викори-
стати для блага інших – це теж саме, 
що закопати скарб в землю.

4. Якщо послухаємося того, чого 
навчає нас Ісус у цій притчі, то прожи-
вемо більш повне та щасливе життя.

5. Ми самі обираємо, яке життя нам 
мати.

Joel A’Bell



Як перемогти лінь?

Проблема ліні актуальна для ба-
гатьох людей. Одначе ми часто не 
усвідомлюємо цієї проблеми у своєму 
житті. Найбільше Біблія говорить про 
лінь у книзі Притч. «Лінивство глибо-
кий сон наводить; душа недбала буде 
голодувати» (Прип. 19:15). «Душа лі-
нивого жадає, та нічогісінько немає; 
душа ж трудящих насититься» 
(Прип. 13:4). «Лінивого дорога немов 
устелена терням, а стежка правед-
них гладенька» (Прип. 15:19).

Як же перемогти лінь?
1. Будь поряд  з працелюбни-

ми людьми. Товаришуй з тими, 
хто любить працювати.

2. Навчайся себе дисципліну-
вати. Ось як говорить про це му-
дрий цар Соломон: «Іди, ледащо, 
до мурашки; приглянься до її зви-
чаїв, будь розумним. Нема в неї ні 
начальства, ні надзирателя, ані 
вождя, – і літом вона хліб собі го-
тує, і у жнива збирає корм свій. До-
кіль лежатимеш, лінивче, і коли ти 
встанеш зі сну свого? Не довго бу-
деш спати, не довго й куняти, … і 
злидні, наче волоцюга, прийдуть на 
тебе; і недостача, мов муж зброй-
ний» (Прип. 6:6-11). Є тільки одна 
таємниця дисципліни: постійність. 
Напиши план робіт і слідуй за ним, 
поки не зробиш усе, що запланував.

3. Відпочивай достатньо, але не 
забагато. Ніколи не називай свою 
лінь відпочинком. Встанови собі 
час роботи і час перепочинку.

4. Погано, якщо людина шукає 
будь-які причини, щоби хоч трошки 
не працювати або щоби відстрочити 
початок робіт. Не дозволяй, щоб щось 
«крало» твій час праці. Пам’ятай: 
«Рука ледача робить бідним; збага-
чує – рука старанних» (Прип. 10:4).

5. Намагайся виконати всі 
завдання, які поставлені перед то-
бою. Лінивий завжди знаходить 
причину, щоб не закінчити роботу. 
Твоя працелюбність та відпові-
дальність  будуть  помічені тво-
їм керівництвом.  І навпаки:  твоя 
лінь відразу стане видною. «Що 
зубам оцет, а  очам дим, те ле-
дачий –тим, які його посилають» 
(Прип. 10:26). «Ледачий запускає 
свою руку в миску, та тяжко йому 
її до рота донести» (Прип. 19:24).

6. Не лякайся роботи. «Ліниво-
го дорога немов устелена тер-
ням, а стежка праведних гладень-
ка» (Прип.15:19).

Як правило, ліниві люди відразу 
кажуть, що не зможуть це зробити, 
не встигнуть, що це дуже важко і 
т.д. Не знецінюй свої сили та  мож-
ливості. В праці твої навички та 
знання вдосконалюються.

Працелюбність приносить 
успіх. А любов до праці приходить 
з працею, з часом, тому будь напо-
легливий. І пам’ятай: «Лінивий не 
спече влову; найвищий скарб лю-
дини – пильність» (Прип. 12:27).

Василь Філат

Ознаки трудоголізму

Згідно американського Центру 
батьківства, Джон Сенрі із Універ-
ситету Еморі здійснив унікаль-
не дослідження, в якому переві-
рив взаємозалежність хорошого 
батьківства і успішної кар’єри. Він 
встановив, що батьки, які беруть 
активну участь у житті своїх дітей, 
можуть відкладати деякі робо-
чі проекти, але в довгостроковій 
перспективі вони просуваються по 
роботі так само, як батьки, які не 
сильно переживають за життя своїх 
дітей. Але насправді хороші батьки 
просуваються в своїй кар’єрі далі, 
ніж погані. Чому? Основна причина 

в тому, що трудоголіки не беруть 
участі в психологічному розвитку 
своїх дітей та в соціальному роз-
витку підлітків. Тому вони з часом 
втрачають продуктивність через 
сімейні конфлікти, проблеми з нав-
чанням їхніх дітей, проблеми дітей 
із законом, тощо. Набагато краще 
інвестувати свій час в дітей вже за-
раз і пожинати плоди успішної сім’ї  
та  кар’єри потім.

10 ознак трудоголізму:
1. В розмовах з різними людь-

ми, як правило, ви завжди говорите 
про свою роботу.

2. Більшість ваших друзів – це 

друзі по роботі. Трудоголіки не мо-
жуть  будувати стосунки з людьми, 
які не відносяться до їхньої професії.

3. Трудоголікам важливий пов-
ний контроль. Ви не делегуєте від-
повідальності іншим людям у вашій 
команді.

4. Прив’язаність до мобільного 
телефону. Ви боїтеся пропустити 
важливе повідомлення, лист чи не 
бути в курсі інформації.

5. Ви вже довгий час не берете 
відпустки.

6. Ви часто їсте під час роботи. 
Пропускаєте обід.

7. Ви не берете лікарняні. Хво-
робу долаєте на робочому місці, 
наковтавшись таблеток.

8. Часто вночі ви просинаєтесь, 
щоб вирішити якусь робочу проблему.

9. Ви не маєте хороших стосун-
ків у шлюбі. Оскільки довго пра-
цюєте за комп’ютером, то часто 
лягаєте спати  в своєму робочому 
кабінеті. Ваш шлюб стає схожим на 
спільне співжиття, а не на щасливе 
подружжя.

10. Ви не маєте особистих від-
носин з вашими дітьми. Якщо ви 
не знаєте, як звати вчителя вашої 
дитини, хто є кращим товаришем 
вашої дитини, які її надії та мрії – то 
ви є трудоголіком.

allprodad.com.

Занадто зайнятий
Життя вимагає все більше і 

більше: потрібно постійно працюва-
ти за розкладом, літати на літаках, 
оплачувати рахунки, зустрічатися 
з людьми, дзвонити по телефо-
ну… Чим більше життя вимагає від 
мене, тим більше я відчуваю, що 
починаю працювати, як машина. Я 
занадто зайнятий, щоб зупинитися, 
щоб вдихнути аромати троянд, щоб 
поглянути на зоряне небо, щоб по-
мітити очі, які просять тата про спіл-
кування. Я занадто зайнятий, щоб 
молитися, щоб проводити час з Бо-
гом. Я не маю часу, щоб молитися 
разом з дружиною, щоб подякувати 
тим, хто допомагає мені, щоб по-
спілкуватися з товаришем. Я – за-
йнята людина і в мене багато важ-
ливих справ. Коли мені говорять: 
«Зупинись!», я заперечую: «Невже 
діти не знають, що я працюю для 
їх же блага? Невже дружина не ро-

зуміє, що робота – важливіша за 
сім’ю? Звичайно, я не часто бачу 
моїх рідних, бо працюю заради них 
та для них, хіба вони цього не зна-
ють? Невже друзі не розуміють, що 
я не маю  вільного часу? Я сильно 
зайнятий». Чи хвилює мене, що 
моя зайнятість знищує мою родину, 
відділяє мене від дітей та дружини? 
Я занадто заклопотаний своєю ро-
ботою, щоб шукати відповідь на це 
запитання.

Раптово по моєму заклопота-
ному життю нанесено удар: моя 
сестра помирає, у товариша – рак; 
а моя дитина дуже потребує допо-
моги і я не знаю як їй допомогти. 
Почуваюся одиноким та спустоше-
ним. Запитую себе: як заглушити 
біль, який приносить ситуація, що 
вийшла з-під контролю?

І ось переді мною вибір: чи вті-
кати від болі, чи прийняти його, 

щиро визнавши ті спустошення, які 
я викликав у своїй сім’ї. Я розумію, 
що потребую зцілення духовного. 
Це зцілення не мона знайти, просто 
змінивши зайнятість одну на іншу, 
один графік роботи на інший. На-
впаки, я маю віднайти Бога в спо-
кої та в тиші. Необхідно, щоб моїми 
супутниками стали мовчання та не-
спішність, а моїм путівником – Сло-
во Боже. Маю навчитися ходити до 
лісу, радіти заходу сонця. Навчити-
ся роздумувати над тим, що читаю, 
і навчитися не втікати від думок 
та страхів, коли Господь здійснює 
С воє лікування. Піду до Отця і ска-
жу: «Я згрішив…». І почую: «Ласка-
во просимо, повертайся, нам тебе 
не вистачало». Божою благодаттю 
я ніколи більше не потраплю в ка-
пкан занадто заклопотаного життя. 
Яка користь людині, якщо вона при-
дбає весь світ, а душі своїй нашко-
дить?

Наталя Небжицька
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Порошенко з родиною 
помолився за Україну в Софійському соборі

У День Незалежності 
України Президент Пе-
тро Порошенко разом 
з дружиною Мариною, 
дітьми Олександрою, 
Євгенією та Михайлом 
взяв участь у «Молитві 
за Україну».

У Софійському соборі предстоятелі церков і ке-
рівники релігійних організацій виголосили молитви за 
нашу державу. 

Вони просили Україні миру та процвітання, а її на-
роду та тим, хто боронить державу, – Божого захисту 
і благословення.

Після цього хор виконав духовний гімн «Боже Єди-
ний, Великий, нам Україну храни!», а родина прези-
дента встановила свічки.

Разом з главою держави та його рідними у молитві 
взяли участь голова Верховної Ради України Володи-
мир Гройсман, прем’єр-міністр України Арсеній Яце-
нюк та секретар Ради національної безпеки і оборони 
Олександр Турчинов.

http://www.unian.ua

Президент затвердив стратегію захисту 
прав людини, зокрема і релігійної свободи

Національна стра-
тегія у сфері прав 
людини спрямована 
на об’єднання су-
спільства довкола 
розуміння цінності 
прав і свобод люди-
ни, які захищаються 
на основі принципу 

рівності та без дискримінації.
Документ затверджений Указом Президента Укра-

їни від 25 серпня 2015 року № 501/2015, повідомляє 
Інститут релігійної свободи. 

Окрім різних аспектів захисту прав людини Наці-
ональна стратегія побіжно торкається проблематики 
свободи віросповідання. Зокрема, з метою забезпе-
чення реалізації права на свободу мирних зібрань та 
права на свободу об’єднань передбачається “удоско-
налення процедури державної реєстрації релігійних 
організацій та погодження мирних зібрань релігійного 
характеру”.

Інститут релігійної свободи, Київ 

Керівник Донеччини 
закликав молитися за мир на Донбасі

У Краматорську 
20 серпня відбув-
ся круглий стіл за 
участю представ-
ників української 
влади і релігійних 
організацій Доне-
цької області.

Павло Жебрів-
ський закликав представників усіх конфесій у своїх 
богослужіннях молитися за мир і спокій на Донбасі й 
у всій Україні, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Учасники зустрічі обговорили шляхи взаємодії в 
питаннях духовно-морального розвитку населення 
регіону. Керівник Донецької області пообіцяв сприяти 
будь-якій релігійній організації, чия діяльність спря-
мована на допомогу людям, а також на відновлення 
миру і спокою в регіоні.

Зустріч завершилася спільною молитвою за мир і 
злагоду на Донбасі й у всій Україні.

Інститут релігійної свободи, Київ

За останні 35 років кількість християн 
у Китаї збільшилась на 90 млн. чоловік

Кількість християн 
у Китаї за останні 
35 років збільши-
лась на 90 мільйо-
нів чоловік. Про це 
повідомляє аме-
риканський соціо-
лог Родні Старк.

В 1980 році у 
Китаї налічувало-

ся 10 млн. християн, а в 2014 – біля 100 млн. Щорічно 
кількість християн збільшується на 7%.

Згідно досліджень, якщо і в майбутньому збере-
жеться відкритість до християнства, то 2020 році там 
буде 150 млн. християн, у 2030 році – 295 млн, а в 
2040 – 579 млн. християн. 

bognews.org



ХАЛТУРА, ЯК НАЦІОНАЛЬНА ТРАГЕДІЯ, ЩО ДАЛІ?

Як часто ми халтуримо, тобто ви-
конуємо роботу неякісно? Один раз в 
день? П’ятдесят п’ятдесятих  будь-яких 
наших справ? А, може, все стараємося 
зробити швидко, не задумуючись про 
якість роботи, що виконуємо, тобто вже 
давно звикли все робити поспіхом та не-
якісно...

На жаль, куди не подивишся в нашій 
країні, всюди можемо бачити халтуру: 
чи це дороги, чи це комунальні послуги, 
чи це чиновницька робота, чи це якість 
законів, чи це лікування, правоохоронна 
діяльність...

Дуже погано, що ця проблема також 
характерна і для елементарного рівня: 
вдома можемо погано помити підлогу, 
чи піти на семінар непідготовленими, 
взяти зобов’язання написати статтю і не 
написати її, пообіцяти щось зробити і не 
зробити це; або зробити роботу, як в на-
роді кажуть, «через не ту руку».

І ця проблема характерна для будь-
якої нації і будь-якого часу, навіть у Бі-
блії вона зазначена ще за тисячі років до 
нашого існування. І стосується багатьох, 
навіть тих, хто є віруючими, чи хто є не-
віруючими...

Чому так багато людей звикли пра-
цювати неякісно?

Одна з найголовніших причин, чому 
ця чума існує в Україні, є  негативна тра-
диція, а саме: вона  іде з часів Радянсько-
го Союзу, коли більшість людей не були 
зацікавлені в результатах своєї роботи, 
знаючи, що їм все одно заплатять, люди 
не відчували, що ця справа, яку вони ви-
конують, є для їхнього спільного блага.

Наступна причина, теж важлива – 
нам легше зробити роботу швидко та 
неякісно. Розуміємо, що халтура, це по-
гано, але все одно її «гонимо». Нам важ-
ко і, як правило, не хочеться робити все 
якісно, виділяючи на це достатньо часу.

Ще один важливий аспект причини 
халтури – ми не звикли робити все якіс-
но. От немає у нас такої звички і все. Ми 
звикли пошвидше і полегше!!!

Нам потрібно зрозуміти, що халтура, 
це не тільки великий гріх, це одна з най-
головніших причин, яка не дозволить 

нам вирости професійно, досягнути ва-
гомого успіху.

Якісно виконана робота – це фунда-
мент для завтрашнього успіху у будь-якій 
сфері, адже ми всі найперше шукаємо 
професіонала лікаря, юриста, вчителя, 
сантехніка... Так давайте бути цими про-
фесіоналами, ось звідки міняється нація, 
починаючи з себе – індивідуально.

Халтура ніколи не подобалася Богові, 
Він бачив, що халтурити можуть не тіль-
ки звичайні люди, але і служителі Божі.

«І сказав Господь до Аарона: Ти й 
сини твої та дім батька твого з то-
бою понесете на собі гріх недбалості 
(в російському відповіднику: «небреж-
ности» в англійському: «error»)  щодо 
святині; і ти, і сини твої з тобою поне-
сете на собі гріх щодо вашого священ-
ства» (Числа 18:1).

Ви бачите, що покарання понесе 
не тільки великий муж Божий – Аарон, 
але і його сини та весь його дім, тобто 
ми можемо говорити про халтуру, як не-
гативну традицію, яка сформувалася в 
родині Аарона, незалежно того, що він 
був духовним лідером!!!

Чи це не схоже на нас? Бо можемо 
бути в церкві багато років, навіть мати 
певні досягнення і посади в цій сфері, 
але все ж робити багато справ неякісно.

Ми також можемо робити і Божу ро-
боту неякісно, що взагалі є неприпусти-
мо, але, на жаль, я з цим стикаюся дуже 

часто, люди навіть не бояться Божу 
справу виконувати безвідповідально, 
нестаранно, не даючи звіт ні собі, ні ін-
шим за виконану роботу!!!

Пророк Єремія звертався до Божо-
го народу, кажучи: «проклятий всякий,  
хто робить Господню роботу недбало» 
(Єремії 48:10), закликаючи їх до покаян-
ня та змінення себе, свого характеру.

І це прокляття є найпершим резуль-
татом не тому, що Бог покарає  – ні, це 
прокляття само прийде, як наслідок не-
якісно виконаної роботи: скарги людей, 
поломки, аварії, програні справи в су-
дах, додаткові витрати на усунення не-
доліків, втрачена репутація...

Цю проблему не можна ігнорувати, 
так легше всього, – з цією чумою необ-
хідно розбиратись.

Ось певні поради:
1 – визнати що ця проблема, в нас 

є (в мені конкретно) і розкаятись перед 
Богом, відрікаючись від неї;

2 – зрозуміти, що ця проблема не 
принесе нам (мені) добра, а навпаки – 
багато проблем та зайвих витрат;

3 – прийняти рішення робити кожну 
справу якісно, щонайкраще, не зважаю-
чи на те, чи хтось перевірить, чи ні;

4 – молитися перед кожною спра-
вою, щоби Бог поміг і показав, як її зро-
бити найкраще;

5 – продумати справу наперед: що 
я можу зробити і як, щоби справа була 
зроблена якісно;

6 – наперед налаштувати себе, щоби 
конкретну роботу зробити якісно;

7 – працювати якісно, борючись вся-
кий раз зі спокусою (а вона виникає в 
кожного і, як правило, завжди) виконати 
конкретну роботу швидко і без належної 
якості;

8 – хвалити себе за гарно виконану 
роботу, воздаючи славу Богові.

Ми повинні себе, найперше, поба-
чити людьми, які все виконують якісно, 
людьми високого стандарту, які роблять 
все, як для Бога!!!

«І все, що тільки чините, робіть 
від душі, немов Господеві, а не людям! 
Знайте, що від Господа приймете в на-
городу спадщину, бо служите ви Госпо-
деві Христові» (До Колосян 3:23).

Сергій Гула 

Як Генрі Форд платив робітникам, які відпочивали

На одному з заводів Генрі Форда 
бригада робітників отримувала кошти 
за те, що відпочивала. Це була сер-
вісна бригада, яка відповідала за без-
перебійну роботу конвеєра. Простіше 

кажучи – ремонтники. Вони отримува-
ли заробітну плату тільки тоді, коли си-
діли в кімнаті відпочинку. Як тільки за-
горялась червона лампочка поломки 
лінії зборки, зупинявся лічильник, який 
нараховував їм гроші.

По-перше, вони завжди оператив-
но ремонтували, щоб швидше повер-
нутися в кімнату відпочинку. По-друге, 
вони робили ремонт завжди якісно, 
щоб їм не прийшлося залишити кімна-
ту найближчим часом через ту ж саму 
несправність. 

Олександр Соколовський
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Конспект життя
Прийти. Зрадіти. Посміхнутись.
Зіп’ятись. Встати. Підрости.
Учитись. Плакати. Спіткнутись.
Злетіти. Падати. Цвісти.

Навчитись. Вирости. Злякатись.
Розгуба. Розпач. Тупики.
Упасти. Плакати. Сміятись.
Каміння. Квіти. Будяки.

Устати. Витертись. Всміхнутись.
Іти! Побігти! Не дійти…
Вернутись. Бігти. Не спіткнутись.
Шукати. Вірити. Знайти.

Злетіти. Мріяти. Літати.
Відкрити. Жити. Не зійти.
Трудитись. Прагнути. Кохати.
Знайти. Тримати. Берегти.

Іти. Спочити. Озирнутись.
Зректись. Покаятись. Іти…
Іти! Не схибити. Не гнутись.
Терпіти. Прагнути. Прийти.

Любити. Жити. Сподіватись.
Ділитись. Втішити. Вести.
Всльозити. Сіяти. Збирати.
Й наперекір усім – дійти!

Юрій Вавринюк

Не лінуйтесь
Те, що бджоли носять мед,
Ні для кого не секрет.
З квіточок пилок збирають
Та у вулики ховають.
І мурашки теж працюють,
Бо мурашники будують.
Цим невтомним трудівницям
Спокій навіть і не сниться.
В лісі десь пухнаста білка
Скаче з гілочки на гілку,
Діткам корм заготовляє,
Цінності в дуплі складає.
Також сірі миші в полі
Серед простору і волі
Нірки впевнено будують,
Знають: тут і зазимують.
А павук? Він є усюди,
Де живуть спокійно люди.
Наплете тих павутин
Лиш за декілька хвилин.
Ну, а ти, людино, диво!
Чому ж ти такий лінивий?
Чом не хочеш працювати?
Ходиш сонний, хочеш спати.
Ти служіння пропускаєш,
І тому так мало знаєш.
А як прийдеш, то проспиш,
Зате інших гарно вчиш.
На будові працювати
Теж для тебе це не свято.
Хай старі будують дім,
Вони мають досвід в тім.
А щоби город скопати
Або дрова поскладати?
Ця робота не для мене,
Бо екзамени у мене.
А провідати когось,
Як лежить в лікарні хтось?
Хай лікують лікарі,
А мені навіщо йти?
Ти на Боже глянь творіння,
Досвіду візьми й уміння,
Всі будують, прибирають,
В праці рук не покладають.
Ти навчись у цих звірят,
Стань з працюючими в ряд.
Не почуєш тоді ти:
“Раб лінивий, відійди!”

Ірина Боднар


