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Урок 1

Уроки біблійної мУдрості

Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон 
Твій – у мене в серці.

Пс. 39, 9

Вічна Краса

В одній країні жив юнак, якого всі називали красенем. 
Його високий зріст, легка граціозна хода, чорні очі, що 
палають вогнем відваги, рум’яне, чисте, мов літній ранок, 
лице, довге волосся, що хвилястими кучерями розсипалося 
по плечах, – все це викликало у людей захоплення і 
здивування. Переповнений почуттям особистої краси і 
переваги, юнак відчував у красі все своє щастя, зверхньо 
відносився до людей.

Трапилося йому побувати в одному склепі. «Тут 
спочивають дві сестри, – прочитав він напис на кам’яній 
плиті. – Одна – чарівна красуня, друга – потворне 
створіння. Відвідувачу! Підніми камінь і переконайся в 
істині цих слів». Юнак щвидко підняв камінь і з жахом 
відсахнувся – перед ним біліли два стлілих, однаково 
жахливих скелети.

«Нерозумний я! – вигукнув юнак. – Я забув, що земну 
красу чекає тління. Вічною є лише краса душі, вічним є 
тільки істинне добро в людях».

Зі зб. «Êапельки» православного видавництва «Ìеліса»

]]
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Вершина людсьКої мети

Вершина людської мети,
Вершина земного життя, — 
Так важко її віднайти,
Такі примітивні знання...

То прагнеш тлінної краси,
Багатства шукаєш собі,
І часто впадаєш в гріхи,
Бажаєш кар’єри в житті.

Хіба це вершина ясна,
Що в порох земний перейде?
Для тебе порада одна:
Залиш все звабливе й старе.

Нового повітря вдихни
І груди свобідно розправ,
Дозволь в своє серце ввійти
Тому, хто за тебе страждав.

Дай руку Ісусу свою,
Нехай Він для тебе знайде
Правдиву дорогу нову,
Що в Дім Його Батька веде.

То ж більшого щастя нема,
Як Бога знайти на землі,
Його відчувати слова,
Вслухатись в поради святі.
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Урок 20

вчимося Жаліти блиЖніх

Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто 
вас проклинає, творіть добро тим, хто ненави-
дить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, 
щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі… 

Ìт. 5, 44-45

Про монаха агафона

Жив-був в одному монастирі подвижник Агафон. Агафон 
плів із лози кошики, тобто займався рукоділлям. 

Одного разу на шляху з монастиря у місто подвижник 
Агафон побачив на узбіччі дороги чоловіка, у якого 
була страшна хвороба – проказа. На людину, котра 
хворіє проказою, страшно навіть дивитися. У чоловіка 
все лице і руки опухли, очей майже не було видно. Тіло 
вкрилося загрубілою шкірою, як дерево корою. Так що 
на вигляд хворий чоловік був схожий на страшне та 
потворне чудовисько. Проказа – хвороба заразна, тому  
всі обходили хворого стороною, боячись заразитися. 
Ніхто не розмовляв із ним, навіть у село чи в місто не 
пускали.

Агафон не злякався зустрічі з прокаженим, а підійшов 
до нього. Хворий чоловік сказав:

— Не залишай мене, мені дуже погано. Чи не зміг би 
ти віднести мене у місто?

]]
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Агафон спочатку помолився Богу, потім впевнено 
підняв хворого на плечі та поніс. У місті він дещо продав зі 
свого рукоділля і купив хворому хліба. Потім повернувся 
у свою келію, взяв корзини, знову продав і купив хліба. 
Так він годував прокаженого, поки не продав усе, що у 
нього було. Пізніше хворий сказав слабким голосом:

— Змилуйся наді мною, пошкодуй мене ще раз. Я 
бачу, що ти благородна людина. Віднеси мене знову на 
ту дорогу, звідки взяв.

Агафон так і зробив, хоча, звичайно, розумів, що 
це для нього небезпечно. Він зробив для хворого все, 
що міг, промовляючи сам до себе: «Це доручення мені 
від Бога, і я його виконаю». Монах посадив хворого 
під деревом, поклав біля нього останній шматок хліба 
і повернувся, щоб піти. Нараз почув гучний голос: 
«Благословенний ти, агафоне, від Господа на землі і на 
небі!» Подвижник повернувся, та нікого не побачив. Що 
за диво! Очевидно, в образі прокаженого був небесний 
ангел, котрий спеціально випробовував монаха. Агафон 
зрозумів це своїм серцем і зрадів. Він сказав: «Слава Тобі, 
Господи!», тричі перехрестився і щасливий повернувся у 
свій монастир.

О. Худошин
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І вона зробила, як сказала, і загинула на сковорідці.
Дійсно, риба не повернулася назад, щоб це 

розповісти.
Багато людей твердять: «Про пекло ніхто нічого не знає: 

ще ніхто не прийшов звідти, щоб розповісти про це».
Це правда. Але Ісус застеріг нас про вічний вогонь. Не 

варто до цього легковажно ставитись, а треба намагатися 
жити за Його словом. 

Зі зб. «Таємниця твоєї душі» В. Семчука

не Втаїш

Ти — Світла промінь невідомий,
Що всіх пронизуєш наскрізь.
Все, що є доброго і злого,
Від Тебе, Боже, не втаїш.

Ти знаєш кожну мою думку,
Що з розуму не раз сплива,
Бачиш погані мої вчинки,
Чуєш недобрії слова.

І так чекаєш терпеливо,
Коли я зрозумію сам
І забажаю жить правдиво,
Як сам Ісус Христос навчав.

О. Пацерковська
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Погані ЗВичКи

Якось старий учитель пішов зі своїм учнем на прогулянку 
до лісу. Раптом учитель зупинився, зацікавившись чотирма 
рослинами. Перша з них щойно почала прорізатися крізь 
землю, друга вже мала розвинену кореневу систему і 
назовні пустила красиві листочки, третя була сформована 
у малий кущ, а четверта вже жила зрілим деревом.

Вчитель звернувся до свого молодого учня:
— Вирви спочатку першу рослину.
Хлопчина без усякого зусилля, тільки пальцями, 

витягнув її.
— А тепер вирви другу.
Учень послухав, але це вже далося йому дещо важче.
— А тепер третю.
Хлопець напружив усі свої сили і лиш тоді зумів 

витягнути із землі кущ.
— Ну, а тепер, — спитав учитель, — чи даси собі раду 

з четвертою рослиною?
Коли хлопець міцно схопив обома руками стовбур 

дерева і спробував вирвати його із землі, то лише ледь 
затріпотіли листочки.

— Ось так, сину, мається і з нашими поганими 
звичками. Коли вони ще молоді, не вкорінені, ми з 
Божою допомогою дуже легко можемо їх позбутися, але 
коли вони вже старі, запустили глибоко коріння, то їх 
уже важко позбутися, незважаючи на наші щирі молитви 
та старання.

Поль Дж. Вортон
Переклад Ì. Êивелюк
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