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Перший в історії людства 
день подяки відбувся, коли Каїн і 
Авель – діти Адама і Єви – принес-
ли жертву перед лицем Божим.

«І сталось по деякім часі, 
і приніс Каїн Богові жертву від 
плоду землі. А Авель, він також 
приніс від своїх перворідних з ота-
ри та від їхнього лою. І зглянувся 
Господь на Авеля й на жертву 
його, а на Каїна й на жертву його 
не зглянувся» (Бут. 4:1-11).

Приносячи жертву Богові, 
брати усвідомлювали, що все – від 
Бога. Обидва принесли те, що 
мали, над чим трудилися. Чому ж 
Господь прийняв жертву Авеля, а 
жертву Каїна не прийняв? Можливі 
різні варіанти відповіді, мовляв, 
«Каїн давав не з добрим серцем», 
«Авель приніс кровну жертву», 

«Каїн приніс не найкраще» тощо. 
Особисто для мене найприйнят-
ніше тлумачення наступне: Каїн 
приніс від проклятої землі, і серця 
його не було в цій жертві. Авель, 
як написано в Євр. 11:4, приніс 
кращу жертву через віру, він зрозу-
мів свою гріховність, він зрозумів, 
що винний, що має пролитися 
кров, і в жертву було принесено 
найкраще – первородна вівця. 
Отже, нашу подяку визначає стан 
нашого серця.

Каїн нічого поганого не зробив 
під час жертвоприношення, він 
теж приніс подяку Богові. Але 
Господь не прийняв його жертви і 
не звернув на неї уваги. Чому? Бог 
дивиться на серце того, хто при-
носить Йому подяку, і наша подяка 
показує наше серце. Вдячність без 

віри, це лише лицемірство. 
Вдячність – це наближення до 

Бога серцем, а вже потім устами, 
ділами, жертвами, служінням. 
Тому для нас усіх важливими є 
питання: з чим сьогодні наближа-
ємося до Бога, з чим приходимо 
перед Його лице, врешті, від якого 
серця Бог приймає подяку?

У листі до Тимофія апостол 
Павло пише: «Великий же зиск – 
то благочестя із задоволенням» 
(1 Тим. 6:6). Задоволення – це 
дефіцит сучасності. Але ж незадо-
волене й ображене серце не може 
принести гідної подяки Богові!

Подивіться на приклад Каїна, 
який викриває справжній стан його 
серця. Бог попереджає його, Бог 
бачить, що лежить перед дверима 
його серця, Він знає, чим усе це 

закінчується, Він бачить наміри 
його серця, тому каже: «Каїне, 
зупинись!» А що ж Каїн? Зверніть 
увагу на тон його розмови з Богом. 
Чи був Каїн задоволений Богом? 
Звичайно, ні, у світогляді Каїна Бог 
був злим і жорстоким. «Як Він так 
міг зі мною вчинити?»

Каїн був злий не лише на Бога, 
але й на безвинного Авеля. Поди-
віться на його ставлення до Авеля. 
Замість радості за успіх брата, 
він переповнився заздрістю. Каїн 
незадоволений Авелем і в серці 
своєму виношує страшний план. 
Він почав шукати задоволення в 
помсті. Крім того, Каїн був незадо-
волений обставинами, він не захо-
тів змиритися з тим, що сталося, 
і почав здійснювати свій підступ-
ний план. Його не задовольняла 
ситуація, в якій опинився, він був 
незадоволений Богом, Авелем 
(людьми), обставинами навколо 
себе. Причиною незадоволеного 
серця є ненаситне людське «я».

Є багато речей, які можуть 
викликати в нас незадоволення 
Богом. Наприклад, Він не здійснює 
мої плани, не чує молитви, Бог 
робить усе, що Він хоче, мені це 
не подобається. Ми часто незадо-
волені людьми, які нас оточують. 
«Як так можна чинити?» – часто 
обурюємося. Коли людина фо-
кусується на недоліках інших і 
цим починає жити, вона ніколи не 
буде задоволеною і щасливою, 
ніколи. Якщо людина живе всім 
тим поганим, що бачить у людях, 
вона просто нещасна. У нас багато 
обставин, які викликають невдово-
лення: хвороби, низька зарплата, 
відсутність власного житла, сімей-
ні негаразди. Є безліч речей, яких 
не маємо, але які нам потрібні. А 
у когось вони є. Чому така неспра-
ведливість? 

Справжня, приємна Богові 
подяка виходить лише з благо-
честивого і задоволеного серця. 
Запитаймо себе: чи я – задово-
лена людина? Чи задоволений я 
своїм життям? А своїм достатком? 
А своїм рівнем життя й усім, що 
маю? Апостол Павло радить: 
«Як маємо поживу та одяг, то 
ми задоволені будьмо з того», а 
перед тим вказує причину: «Бо 
ми не принесли в світ нічого, то 
нічого не можемо й винести» (1 
Тим. 6:7-8). Якщо Бог дав нам їжу 
й одяг – слава Богові. 

З іншого боку, маємо розуміти, 
від чого наше задоволення похо-
дить. Ніяка річ на землі не здатна 
нас задовольнити. Ніяка. Якщо 
у когось є мрія, що саме ця річ 
зробить його щасливим, повністю 
задовольнить, знайте: нічого в 
цьому світі вас не задовольнить, 
ні хороша машина, ні будинок чи 
квартира, ні престижна робота. 
Рано чи пізно відчуєте розчару-
вання.

Чи задоволений я людьми 
довкола себе і як я ставлюся до 
них? – Це дуже серйозне запитан-
ня. Це важливий елемент нашої 
віри: як я настроєний стосовно 
людей навколо мене. Постійно по-
мічаю і підкреслюю їхні недоліки, 
чи вчуся бути задоволеним тими, 
кого Бог послав мені на шляху 
і благословляю навіть негідних 
людей? Лише серце, яке вміє 
благословляти, може про інших 
говорити добре, а не осуджувати. 

Якщо шукаємо фундамент 
для задоволення в людях, рано чи 
пізно наша будівля зруйнується. 
Маємо «виробляти» задоволення 
у своєму серці, а не отримувати 
його через людей. І це дуже вели-
ка і важлива різниця. 

Продовження на сторінці 3

Чому маємо бути вдячними за здатність дякувати?

Зі всіх небесних дарів, 
які ми отримали, найчасті-
ше забуваємо про дар бути 
вдячними. Бог вилив благо-
словення на все творіння – 
від мурашки до слона. Але 
тільки людина має здатність 
за допомогою думки і уяви 
висловлювати вдячність. Г. 
Честертон навіть стверджу-
вав, що вдячність є вищою 
формою мислення, і що 

вдячність і щастя подвоюються завдяки відчуттю захоплення і подиву. 
Є десятки чеснот, якими християни мають володіти. Деякі з них вкрай важливі 

для нашого духовного зросту. Яке ж місце в цьому списку займає вдячність? Що 
в ній такого особливого? Чому її варто розглядати як окрему дисципліну? І чому 
вона так важлива для нашого спілкування з Богом?

Справа в тому, що вдячність – це найкращий засіб коректування свого став-
лення до Бога. 

Продовження на сторінці 2

Щира вдячність має передувати отриманому дару

«Подяку складайте за 
все, бо така Божа воля 
про вас у Христі Ісусі» 

(1 Сол. 5:18).
Звичайна логіка підказує, 

що спочатку потрібно отрима-
ти, а потім вже розсипатися 
вдячністю. Але я підозрюю, 
що така логіка порочна, его-
їстична.

Щира вдячність має пе-
редувати отриманому дару. 

Якщо людина вважає, що їй винні за замовчуванням, що хтось зобов’язаний їй 
щось дати, скоріше за все, не буде ні дару, ні вдячності. Бо тут діє не логіка бла-
годаті, а логіка маніпуляції й обміну – або я зроблю так, що ви самі захочете мені 
дати, або ви дасте мені в обмін на те, що дам вам я.

Але якщо ми вдячні за все, то вдячні до того, як це станеться, до того, як 
розпізнаємо те, що трапилось як прибуткове або не прибуткове, як радісне або 
печальне, як хороше або погане.

Продовження на сторінці 2
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Початок на сторінці 1
Лише тоді, коли ми щиро вдячні 

Богу за все, що Він зробив, – тобто, 
коли вдячність виходить із глибини 
душі, зможемо по-справжньому оцінити, 
ким є Бог, і хто є ми.

Ось три причини, чому вдячність є 
важливою для духовного формування: 

1. Вдячність – Боже повеління
Найважливіша причина, чому маємо 

бути вдячними, полягає в тому просто-
му факті, що цього вимагає від нас Бог. 
В Псалмі 49:23 написано: «Хто жертву 
подяки приносить, той шанує Мене; 
а хто на дорогу Свою уважає, Боже 
спасіння йому покажу». Бог надзвичай-
но серйозно відноситься до нашої хва-
ли (для Нього) – чи до її відсутності. Від 
нас очікується, що будемо вдячними.

2. Вдячність утримує наш фокус 
на Бозі (а не на нас самих)

Коли розвиваємо благочестиву 
звичку вдячності, то постійно повер-
таємося до двох запитань: «За що я 
маю бути вдячним?» і «Кому я маю 
дякувати?» Чим більше висловлюємо 
вдячність, тим більше нашим очам 
відкривається Божа велич, Його ще-

дрість у подарунках і благословеннях. 
Коли роздумуємо про те, яким чином 
ми зобов’язані Богу, це допомагає нам 
впокорювати наш егоцентризм. 

3. Вдячність підсилює стійкість і 
довіру до Бога

По мірі зростання вдячності, вчи-
мося дякувати Богу не лише за Його 
добрі дари, але і за все, що відбува-
ється у нашому житті – у тому числі 
і за страждання, випробування. І все 
більше усвідомлюємо, що навіть серед 
болю і смутку можемо бути вдячними 
Богу – бо в нас ніхто не може відібрати 
найцінніший дар: самого Бога. Такий 
тип вдячності допомагає укріпляти віру 
в Божу добрість.  Допомагає впокорити-
ся у будь-якій ситуації – у якій ми б не 
опинилися згідно Божої волі.

Як зростати у вдячності?
Як же практично зростати у вдячно-

сті? Є три практичні поради, як роз-
вивати Богом дану здатність «за все 
дякувати» (1Сол. 5:18).

Згадуйте і рахуйте Божі благо-
словення.

Відточування «майстерності подя-

ки» вимагає розвитку такої якості, як 
уважність. М. Крег писав: «Сумніваюся, 
що існує така річ, як міра духовності. 
Але якщо вона існує, то це має бути 
вдячність. Лише вдячні помічають Божі 
благословення. Вони вдячні, бо помі-
чають те, що робить Бог. Вони бачать 
Божі вчинки і наповнені вдячністю».

Складайте щотижневий список п’я-
ти-десяти Божих благословень, які ви 
помітили у своєму житті. Нумеруйте їх. 
У молитві висловлюйте вдячність Богу 
за кожне з них. 

Промовляйте короткі молитви 
вдячності.

Протягом історії Церкви віруючі 
люди практикували короткі молитви 
вдячності – наприклад, підносили такі 
молитви перед прийомом їжі. Ми маємо 
не тільки продовжувати цю традицію, 
але і розширювати її застосування.

Г. Честертон сказав : «Ви дякуєте 
Богу перед їжею. Це добре. Але я дя-
кую перед концертом чи оперою. Перед 
грою в п’єсі чи пантомімі. Перед тим, як 
відкрити книгу. Перед тим, як малювати, 
плавати, боксувати, грати, танцювати. 
Я проголошую молитву вдячності перед 
тим, як вмочити перо в чорнильницю». 

Розвивайте звичку робити паузи для 
короткої молитви вдячності перед усіма 
вашим діями протягом дня.

Дякуйте вашим ближнім, за те, 
що вони є.

Виробіть звичку щонеділі з кимось 
спілкуватися – особисто по телефону, 
через соцмережі. Дайте людині зрозу-
міти, що ви вдячні за те, що вона є у 
вашому житті.

Вдячність – джерело для душі. Без 
постійного «виливання» вдячності ми 
стаємо зацикленими на собі; беремо на 
себе дуже багато, вважаючи, що за все 
відповідаємо. Лише розвиваючи звичку 
вдячності, можемо бути впевненими, 
що помічаємо у своєму житті Божу 
добрість і щоденно покладаємося на 
Нього. 

Голос Істини

Чому маємо бути вдячними за здатність дякувати?

Початок на сторінці 1
Якщо вибираємо стан вдячності, то 

весь світ постає в іншому світлі, у світлі 
благодаті. Тоді неприємності оберта-
ються користю, а труднощі радістю.

Наше життя буде бідним, без дарів і 
надбань, якщо будемо жити і очікувати 
чогось в режимі егоїзму. Навпаки, наше 
життя стане багатим, якщо будемо 

вдячні за нього Богу, якщо ми обрали 
режим благодаті. Тоді почнуться чудесні 
перетворення і важке життя перетво-
риться в благий дар. 

Ми не отримали багато чого добро-
го не тому, що цього недостатньо в при-
роді, або нам не хочуть цього дати. Ми 
не отримуємо більшого, бо не вдячні за 
те, що вже є.

Життя вже благодатне, воно саме 
по собі є найвеличнішим даром від 
Бога. І коли приймаємо його зі всіма 
складнощами, але з вдячністю, воно 
відкривається у всьому своєму багат-
стві. 

Михайло Черенков

«Він був вченим і благочестивим 

при житті, любив свою країну, прино-
сив їй користь, як при житті, так і після 
смерті».

Джон Гарвард – англійський мі-
сіонер, на  честь якого було названо 
Гарвардський університет.

Гарвард народився і виріс у Лон-
доні, був четвертим із дев’яти дітей 
Роберта Гарварда, м’ясника і власника 
магазину. Джон народився у 1607-му, 
освіту отримав у школі, де директором 
був його батько. У 1625 році його батько 
і сестри, і двоє братів померли від чуми.

Через деякий час мати Джона 
вийшла заміж на Джона Еллетсона, 
який теж помер через декілька місяців. 

У той час Джон поступає в Коледж 

Еммануеля при Кембриджі і в 1632 році 
отримує статус бакалавра мистецтв. У 
1635 році помирає його мати, Катріна. 

У квітні 1636-го Гарвард одружуєть-
ся з Енн Седлер. Через рік вони емігру-
ють як місіонери у Нову Англію, посе-
ляються в Бостоні, де Джон Гарвард 
стає главою церкви. Але згодом Джон 
інфікується туберкульозом і в 1638 році 
помирає. Бездітний Гарвард заповів 
779 фунтів (половина його маєтку), а 
також біля 400 книг із власної бібліотеки 
новому коледжу, який заснували в 1636 
році. У 1639-му, на знак вдячності за 
пожертву, навчальний заклад перейме-
нували на Гарвардський коледж. 

yesheis.ru

Джон Гарвард – людина, 
яка стала легендою

Щира вдячність має передувати отриманому дару

Справжня вдячність
Один чоловік відчував себе дуже 

зобов’язаним Господу Богу, оскільки 
щасливо врятувався від загрози, яка 
нависла над його життям. Він запитав 
свого друга, що йому зробити, щоб 
достойно віддячити Богу.

У відповідь той розповів йому таку 
історію. 

Чоловік від усього серця любив 
жінку і попросив її вийти за нього за-
між. Але у неї були зовсім інші плани з 
цього приводу. І ось одного разу вони 
разом ішли про вулиці, а на перехресті 
жінку ледве не збила машина. Вона 
залишилася живою лише завдяки 
тому, що її друг не втратив сили духу, 
різко смикнувши її назад. Після цього 
жінка повернулася до нього і промови-
ла: «Я вийду за тебе».

– Як ти думаєш, як він почував 
себе у той момент? – запитав друг.

Але замість відповіді той лише не-
вдоволено скривив рота. Він же лише 
один раз хотів віддячити Богу, а не 
присвячувати Йому все життя…

А як ви вдячні Богу, за те, що Він 
віддав за нас своє життя? 

yesHEis

15 І нехай мир Божий панує у ваших 
серцях, до якого й були ви покликані в 
одному тілі. І вдячними будьте!

16 Слово Христове нехай пробуває 
в вас рясно, у всякій премудрості. 
Навчайте та напоумляйте самих 
себе! Вдячно співайте у ваших серцях 
Господеві псалми, гімни, духовні пісні!

17 І все, що тільки робите словом чи 
ділом, усе робіть у Ім’я Господа Ісуса, 
дякуючи через Нього Богові й Отцеві.

Кол. 3:15-17

16 Завжди радійте!

17 Безперестанку моліться!

18 Подяку складайте за все, бо така 
Божа воля про вас у Христі Ісусі.

1 Сол. 5:16-18

Чого можна навчитися 
у птахів

Тихий літній захід сонця. Теплі, 
м’які промені сонця, що засинало, 
пестили землю на прощання. Підняв-
ши очі до неба, я побачив маленьку 
пташину – кулика. 

Він сидів на проводі, розпушував 
крила і м’яко потягувався. Його ма-
леньке, сіреньке тільце було повер-
нуте на захід, назустріч променям, 
які відходили. Як же гарно і одиноко 
виглядав кулик на фоні затишного, 
голубого неба! Всім своїм виглядом 
він поклонявся Творцю, який дивно 
створив його, і це сонце і небо, і все, 
що навколо!

Що має птах? Лише життя і гніздо 
з пташенятами. І все. Але як він живе? 
Він вдячний, безконечно, безмірно, в 
будь-яку погоду він безмірно вдячний 
за життя!

Сльози навертаються, коли спо-
стерігаєш за такими чудесами. Вчіться 
бути щасливими завжди, які б обста-
вини не були у вас, завжди є за що 
воздати Богу подяку, просто радійте 
кожному дню… 

 Олеся Монаситрецька
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В Єрусалимі випадково натрапили 
на археологічне диво

В Єрусалимі під 
час прокладання 
комунікаційних ка-
белів було знайдено 
мозаїчну підлогу VI 
століття з написами 
грецькою мовою.

Напис на моза-
їці говорить: «Най-

більш благочестивий римський імператор Флавій 
Юстиніан і найбоголюбивіший священик і настоятель 
Костянтин заснували і спорудили цей будинок під 
час 14-го індикту».

Індикт – це стародавній спосіб підрахунку років, 
який використовували для обчислення податків. За 
підрахунками археологів, напис зробили в 550-551 
році нашої ери. Згаданий в записі Юстиніан був 
римським імператором VI століття, а Костянтин – на-
стоятелем, в заснованій Юстиніаном Єрусалимській 
Церкві.

«Той факт, що напис зберігся, – це археологічне 
диво», – зазначив Давид Геллман, керуючий розкоп-
ками в Старому місті Єрусалима.

Слово про Слово 

Парламент розгляне дюжину 
законопроектів релігійної проблематики

Проект порядку 
денного нової сесії 
Верховної Ради 
містить 12 законо-
проектів з релігійної 
проблематики, а 
також низку ініціа-
тив, що стосуються 
суспільної моралі.

Хоча парламентарям не вдалося сьогодні знайти 
консенсус і прийняти цей документ в цілому, Верхо-
вна Рада розпочала розгляд запланованих законо-
проектів, затвердивши тижневий порядок денний.

Протягом сьомої сесії парламент планує вирішити 
проблемні питання перереєстрації релігійних орга-
нізацій як юридичних осіб, законопроекти, які викли-
кали протести релігійної спільноти та просімейних 
організацій через наявність у цих ініціативах понять 
“гендер”, “гендерна ідентичність”, “сексуальна орієн-
тація”.

Інститут релігійної свободи, Київ
Більше половини англійців не вірять 

в Бога – дослідження
Дослідження 

британських соці-
альних відносин по-
казало, що менше 
половини англійців 
вірять в Бога, а до 
Англіканської цер-
кви відносять мен-
ше трьох процентів 

дорослих людей до 24 років. 
Біля трьох з чотирьох людей у віці від 18 до 24 

кажуть, що у них немає релігії, – говорять дані дослі-
дження. Кількість атеїстів зросло на дев’ять відсотків 
у порівнянні з показниками 2015 року. 

Всього лише 15% всього населення країни вва-
жають себе прихожанами Англіканської церкви. Не 
дивлячись на це, англіканство продовжує залиша-
тися державною релігією Великобританії. Завдяки 
цьому статусу 26 місць в платі лордів зарезервовано 
за єпископами. 

invictory.com
Вчений довів факт існування 53-х людей 

зі Старого Завіту
Доцент універси-

тету Пердью Лоу-
ренс Микитюк, який 
спеціалізується 
на історії юдаїзму, 
довів існування 53 
людей, які згадують-
ся у Старому Завіті.

Вчений почав 
свої дослідження у 1900-х роках. Він взявся аналізу-
вати матеріали археологічних експедицій у пошуках 
свідоцтва про історичні постаті, про яких згадується 
в Біблії.

Christian News.

Початок на сторінці 1
На черзі найважливіше запитання: 

чи задоволений я Богом? Кожен із нас 
може запитати: «Господи, чи я задо-
волений Тобою Самим? Чи наповнює 
моє серце Твоя краса, Твоя сила, 
благодать Твоя, Особа Твоя? Чи до-
статньо мені Твоєї любові для щастя, 
Твого прийняття для повноти і спокою? 
Чи достатньо мені того, що Бог мене 
любить, про мене турбується, і я не 
прагну нічого шукати в людях?»

  І якщо я Богом не задоволений, 
моя віра, моя подяка буде лицемірною, 
тому що тільки Він один наповнює 
нас цим життям, духом життя, силою 
дивитися на життя по-іншому. Тільки 
від Нього наше серце наповнюється 
небом, і ми розуміємо, що все, що 
пропонує Земля, – обман, це просто 
шлях в нікуди, шлях до розчарування, 
до краху моєї сім’ї, моїх надій і мрій. 
Тільки Він один є справжнім джере-
лом моєї насолоди, мого життя, моєї 
радості! 

Чи задоволений я тим, як Бог до 
мене зараз ставиться? Чи задоволе-
ний насправді я тим, що Його Син дві 
тисячі років тому піднявся на хрест, 
страждав, умер за мене? Чи задоволь-
нила, чи заспокоїла моє серце Його 
кров, Його смерть? Чи ті краплі крові, 
які на хресті проливалися, дали моїй 
душі спокій? Чи й досі я живу з тягарем 
гріха на плечах? Чи справді я повірив 
Євангелії Сина Божого, що Божий 
Син усе зробив і лише через віру Бог 
звільняє мене від гріха, і я знаю, ні 

смерть, ні зустріч із Богом – це не 
щось жахливе? Для всякого віруючого, 
хто Богом задоволений, смерть – це 
надбання, і Царство Боже – це мета, 
заради якої ми живемо, куди ми вза-
галі прагнемо. Немає кращого серця, 
ніж у Нього, ніхто не може вас більше 
любити, приймати, прощати, як Він. 
Не існує іншої особи, яка б так знала 
вас. Давид говорить: «Ти виткав мене 
в утробі матері моєї» (Пс. 138:13). 
Він захоплений цією думкою! Бог ткав 
його… Ми народилися, зробили свій 
перший подих, дихаємо цим повітрям, 
ходимо по землі, п’ємо воду, яка нам 
не належить, бо ми зі собою нічого в 
світ не принесли… 

Як Його не любити? Усе створіння, 
все, що нас оточує, свідчить про те, що 
Бог нас любить. І, звичайно, найго-
лосніше про Божу любов говорить нам 
хрест, хрест Його Сина. Якщо я у цю 
любов не вірю, не вірю, що на хресті 
відбувся доказ цієї любові, то просто 
Бога ігнорую. Найстрашніший гріх – це 
коли я байдужий до того, що відбулося 
на хресті. І Бог у вічності каратиме лю-
дей за те, що вони, проживаючи своє 
життя, були байдужими до Євангелії. 
Чули, знали, відвідували, були знайо-
мі, але Христос був поза їхнім серцем. 
І в цьому трагедія всього людства. Чи 
зцілює Бог моє незадоволення Своїм 
Сином Ісусом Христом? Чи заспокоює 
мене Ісус, Який у мені живе, від моїх 
незадоволень? Чи запалює моє серце 
та істина, що Царство Боже наблизи-
лося?

Скільки людей у світі сміються з 
Бога, різні дурниці про Нього пишуть, 
книжки видають жахливі, брехливі, а 
Бог їх благословляє, у них здорові діти, 
у них самих до смерті здоров’я хоро-
ше, Він їх благословляє достатком, 
тому що Він добрий навіть до злих і 
неправедних, і невдячних. І саме таке 
серце Він вклав у нас, і саме такого 
Він від нас чекає, і саме за прояви і 
ствердження у житті цих істин Бог нам 
подякує. Він радий бачити Своїх дітей 
слухняними, які справді вільні від світу.

Отже, Бог приймає подяку з благо-
честивого і вірного серця, бо таке сер-
це має віру і бачить Його. Що несемо 
сьогодні на Божий жертовник? Вдячне 
через віру серце чи гарно «нафарши-
рований» язик, сердечну вдячність чи 
релігійні слова? Почнімо свою жертву 
з чистого агнця, як Авель, почнімо з 
подяки за Сина Божого, Який узяв на 
Себе наш гріх і, проливши кров, став 
мостом між нами і Богом, подякуймо 
Богові за достатність Його любові і 
турботи про нас, які роблять нас благо-
честивими і задоволеними. Визнаймо, 
що не наша освіта, не міць наших рук, 
не добрі люди, а саме Бог, саме Він є 
причиною всіх наших благословень, 
всього доброго, що є в нашому житті. 
Бог – центр нашого життя, початок, 
причина і кінець усіх наших подяк. 
Отож, підходьмо до престолу з гідною 
жертвою – хвалою і подякою від серця.

Олександр Калінський

Від якого серця Бог приймає подяку?

На вокзалах завжди буває 
немало підозрілої публіки, яка 
користується втомою і розсіяністю 
пасажирів чи просто намагається 
чимось підзаробити. Це або звиклі 
до спиртного, або безробітні, або 
люди, які з якоїсь причини опини-
лись у біді.

Проводив свої дні біля вокза-
лу і один обідраний хлопчик: де 
вкраде що-небудь, де допоможе 
піднести валізу, чи важку сумку. 
Декілька разів його затримувала 
поліція, але в чомусь серйозному 
звинуватити не могли і тому відпу-
скали… Він давно втік від бать-
ків-п’яниць і жив від своєї праці, а 
точніше від майстерної спритності 
та проникливості.

Хлопчисько вже звик до того, 

що на нього поглядають із підоз-
рою, женуть, обходять боком. 
Всунуть монету за піднесену сумку 
і відразу забудуть.

Одного разу на вокзал при-
їхала красива і багато одягнена 
жінка. Хлопець підійшов ближче, 
розраховуючи щось підзаробити. 
Дійсно, в жінки виявилася важка 
валіза і вона зупинила погляд на 
юному обідранці, кивнула до нього 
і посміхнулася. Хлопець підхопив 
валізу і поніс до вагону. Розрахо-
вуючись із ним, вона ввічливо і 
ласкаво промовила: «Дякую! Щиро 
дякую вам!» Він оторопів. Йому, 
злиденному, якого всі зневажають 
і підозрюють у всіх гріхах, краси-
ва жінка дякувала, як рівному! 
Значить, вона зуміла побачити 

в ньому щось таке, чого інші не 
змогли помітити.  І йому захотілося 
вирватися з того життя, яким він 
жив, і стати іншим. 

Незабаром мешканець вокза-
лів знайшов роботу, яка дала йому 
можливість скромно, але чисто 
одягатися, спати на справжньому 
ліжку. Потім він став навчатися 
– щоб отримати спеціальність 
для постійного заробітку, а потім 
і для загальної освіти. Звичайно, 
пройшло немало часу, перш ніж 
колишній злидень зайняв у житті 
достойне місце, але головне – це 
відбулося.

Життя цього чоловіка потекло 
зовсім в інший бік. Він став спеці-
алістом своєї справи, його почали 
цінувати на роботі, поважати. 
Якось, коли їхав у службове відря-
дження, він побачив ту саму жінку, 
яка колись так тепло і сердечно 
подякувала йому. Вона змінилася 
зовнішньо, але він упізнав її по 
голосу і по манерах. Підійшовши 
до неї і знявши капелюх, він про-
мовив: 

– Вибачте, ви не впізнаєте 
мене?

– Ні, – відповіла розгублено 
жінка. – А ви хто? Я не можу вас 
пригадати.

– Це вже не так важливо, – 
промовив молодий чоловік. – Я пі-
дійшов, щоб вам сказати: «Дякую! 
Щиро дякую вам!» Ці слова, сказа-
ні вами багато років тому, зробили 
мене зовсім іншою людиною.

Одне звичайне «дякую» може 
змінити життя когось, хто поруч 
із нами. Говорімо його частіше, і 
життя ставатиме іншим.

shans.com.ua

Одне просте слово
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Люди бажають знати 
Божу волю для їхнього 
життя, і коли вони запитують 
Бога про неї, думають про 
те, що їм потрібно зроби-
ти далі в конкретній сфері 
життя. За кого вийти заміж? 
У яку школу піти? Яку роботу 
обрати? Але це все «номер 
два», коли мова йде про 
Божу волю. Його воля перш 
за все  полягає у тому, щоб 
ми навчилися бути вдячни-
ми.

Чому вдячність – це 
завжди Божа воля, незалеж-
но від того, що трапляється 
у житті?

Вдячність шанує 
Бога

Завжди, коли ти дякуєш 
кому небудь, робиш їм честь. 
Тобі потрібно навчитися 
дякувати Богу не лише за те, 
що Він робить, але і за те, 
Хто Він є.

«Боже, дякую Тобі за те, 
що Ти у мене є… Я дякую 
Тобі, що Твоя мудрість наба-
гато більша, ніж моя…Дякую 
Тобі за те, що Ти краще за 
мене знаєш, що може зроби-
ти мене щасливим… Дякую, 
що Ти постійний, коли я 
мінливий… Я дякую за Твою 
любов… Дякую за Твою 
милість…» Це вдячність Богу 
за те, Хто Він є,  наявність 
такого відношення вдячності 
виявляє пошану до Нього.

Лікарі знають, що вдяч-
ність – це найбільш корис-
не людське відчуття. Чим 
більше ти вдячний у житті, 
тим здоровшим будеш фізич-
но. Щодня, сидячи на краю 
ліжка, перед тим як злізти з 

нього, подумай про десять 
речей, за які ти можеш бути 
вдячним Богу. Це змінить 
твоє відношення. Це змінить 
твій день. Перші п’ять хви-
лин твого дня налаштують 
тебе на все решту. Якщо ти 
почнеш із вдячності, будеш 
здоровшим, щасливішим, 
ближчим до Бога.

Вдячність творить 
єдність

Вдячність завжди будує 
глибокі стосунки між тобою 
та іншими людьми.

Ти хочеш перебудувати 
свої відносини з другом, 
батьками, партнером у 
шлюбі, людьми, з якими 
працюєш? З ким би ти не 
хотів зблизитися, виділяй 
час на спілкування і вислов-
люй вдячність їм. Ти хочеш 
укріпити стосунки? Протягом 
тижня відправляй текстові 
повідомлення, дзвони, пиши 
їм.

Я хочу надихнути тебе 
проявляти більше ініціати-
ви. Висловлюй вдячність до 
людей, з якими спілкуєшся. 
Просто будь щедрим на по-
дяку, і це вас зблизить.
Вдячність розвиває 

мою віру
Ти можеш дякувати 

Богу, коли життя важке? Це 
тест – чи ти поверхневий 
християнин, чи глибокий. Ти 
можеш дякувати Богу, коли 
життя не приносить задо-
волення? Коли все йде не 
так? Якщо ти проходиш крізь 
важкі часи, не дивися на те, 
що втратив. Дивися на те, 
що у тебе залишилося. Не 
має значення, наскільки по-

гані у мене справи – завжди 
фактом залишається те, що 
я можу бути вдячним Богу 
просто за те, що Він Бог.

Бог обіцяв провести мене 
крізь найважчі ситуації в 
житті – приходити на допо-
могу, укріпляти, турбуватися, 
робити чудеса, відповідати 
на молитви. Він обіцяє, що 
навіть коли справи йдуть 
не так, як би хотілося, Він 
може все змінити на краще. 
Це означає, що Його план 
проявляється у дії, і потрібна 
віра, щоб це визнати.

Вдячність служить 
іншим

Глибока вдячність, 
насправді, служить іншим. 
Вона стає служінням. Ми 

спасенні для того, щоб слу-
жити іншим, і в тебе може 
бути служіння висловлювати 
вдячність.

Якщо ти коли-небудь 
щось купував, то знаєш 
значення слова «знецінен-
ня». У той момент, коли 
ти заплатив за річ, вона 
відразу коштує менше, ніж 
ти заплатив. Навіть, коли 

річ абсолютно нова, якщо 
ти її повертаєш – вона вже 
коштує менше. Знецінення 
означає зниження вартості.

Цінувати – означає 
підіймати вартість. І це – 
служіння. Коли ти цінуєш 
свого чоловіка, дружину, 
то підіймаєш їхню цінність. 
Коли цінуєш своїх дітей, теж 
підіймаєш їхню цінність. Коли 
цінуєш своїх колег, підіймаєш 
їхню цінність для себе і для 
інших. 

Усім в житті потрібна 
велика доля підбадьорення. 
В тебе є безумовна потреба 
бути утвердженим, любле-
ним, високо оціненим. І у 
всіх теж є така потреба. 
Якщо хочеш, щоби Бог тебе 
використовував, відкрию 
маленький секрет: приймай 
всіх. Цінуй всіх. Висловлюй 
вдячність усім. 

Вдячність – свідок 
для невіруючих 

Найкращий спосіб поді-
литися вірою з іншими людь-
ми – це почати з вдячності. 
Вдячність вражає людей, бо 
більшість сьогодні не вдячні.

Біблія каже, що віруючі 
люди мають жити у такий 
спосіб, який робить при-
вабливою істину про Бога. 
Чи дивляться вони на твоє 
життя з бажаннями дізнатися 
більше про те, що тобі дає 
таке натхнене ставлення?

В спотвореному і ущерб-
ному поколінні, цинічному, 
саркастичному яке осуджує , 
ті хто, підбадьорюють сяють, 
як зірки. Християн мають 

пізнавати по їхній абсолют-
ній любові, доброті, радості, 
вдячності. Є слово, яким 
це все можна назвати. Це 
називається – бути подібним 
до Христа.

Рік Уорен 
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Люблю жнива

Завжди любуюся жнивами –
Воістину свята пора.
Турбота Господа над нами –
Поля, що сповнені добра.

Погладжує липневий вітер
Пшениць чуприну золоту,
А десь вже зібрано в засіки
Зерно добірне, на току.

За днями дні, проходять грози.
«Чому ж комбайн косить не йде?»
Ще трохи і зерно, як сльози,
На вогку землю опаде.

Є добрі хазяї й недбалі,
А Бог добро подав усім,
Та не усі його зібрали,
Щоб був у них з достатком дім.

Люблю жнива. Благословінням
Колосяться поля у всіх.
Даруй же, Господи, прозріння,
Як слід нам ставитись до них!

Ольга Лазарук

Слава Богові за літо!

Слава Господу за літо,
Дощиком веселим вмите,
Сонечком зігріте щедро,
Радісне, бадьоре, тепле.
Слава Господу за літо,
За рясні барвисті квіти,
За сунички і порічки,
І за стежечку до річки.
Річка весело хлюпоче
І скупає нас охоче.
У гайку співає вітер:
«Слава Господу за літо!»

Зоряна Живка

Дякую!

Осінь в садочку листя фарбує…
Яблука Бог нам рум’яні дарує,
Груші, айву, виноград і горіхи –
Все задля щирої радості-втіхи!
Дякую Богу за сонце і дощик!
Я назбираю плодів цілий кошик,
Щоби всіх друзів почастувати,
Радість Господню подарувати.
Всіх пригощу: і Маринку, й Андрійка,
Галю, Оленку, Надійку, Софійку,
Петрика, Толика, Віру, Марка,
Знайду гостинець і для Мурка.
Нас пригощає осінній садок –
Скільки лакоминок виплекав Бог!
Я помолюся, подякую в тиші…
І побіжу до роботи хутчіше!

Зоряна Живка


