
Все творіння 

СПІВАЄ

Пол Бранд



Все творіння співає

Доктор Пол Бранд жив майже ціле 
20 століття, за виключенням його пер-
ших 14 років. Чималий відрізок свого 

життя він провів в якості місіонера в Індії, де 
мав можливість бачити руку Творця, Який звер-
шував працю зцілення серед тих страждальців, 
чиї тіла були спотворені проказою. Зачарований 
світом природи, д-р Бранд бачив руку Творця  
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в деревах, квітах, птахах. У цій брошурі, що є ви-
тягом із книги “Він задовольняє мою душу: прослав-
лення Бога за Його творчі дари для тіла, розуму 
й духа”, д-р Бранд проводить аналогію між при-
родним даром родючої землі і нашим духовним 
зростанням як послідовників Христа.

Мартін де Гаан 
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Прекрасна Божа земля

І створив Господь Бог людину з пороху земного. І ди-
хання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою  
душею (БУТ. 2:7). 

Бо ти порох, і до пороху вернешся (БУТ. 3:19).

Пам’ятаю, як в Індії я сидів зі своєю матір’ю на 
сходинках гостьового будинку на території 
лепрозорію. Ми сиділи лицем до сходу й ба-

чили, як сходило за верхівками гір сонце, сповняючи все 
навколо ранковим світлом. Я мав їхати з Індії, і в мами 
було внутрішнє відчуття, що вона мене вже більше не 
побачить. У свої 95 років вона розуміла, що не проживе 
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довго, тому давала мені вказівки щодо того, 
як саме вона б хотіла, щоб її поховали. “Не 
дозволяй, щоб мені зробили домовину, – 
благала вона. – Занадто багато дерев виру-
бали для цього на горах. Нема жодної по-
треби робити мені для погребіння ящик – 
даремна трата дерева! Скажи, щоб просто 
завернули мене у старе простирадло – не нове! Нехай об-
кладуть моє тіло квітами й покладуть до ями”. 

“Я знаю, їм кортітиме плакати, тому що любили мене. 
Але скажи їм, щоб натомість співали радісні пісні й гім-
 ни перемоги. Адже не мене вони ховатимуть, а лише моє 
старе тіло. Я піду до мого Господа. Я навіть зможу ба-
чити, як вони співають. Я не буду плакати й жалкувати, 
що моє тіло повертається до землі. Це було хороше тіло, 
але з плином часу стало слабким, старезним. Саме час 
позбутися його”.

Я не міг нічого сказати у відповідь. Ми просто си-
діли поруч, тримаючись за руки, поки сонце не почало 
занадто припікати. Тоді ми зайшли у приміщення і по-
снідали. Після цього я залишив лепрозорій. Її пророцьке 
передчуття збулося. Я вже не побачив її. Мій колега 
д-р Ернест Фріче змушений був виконати функції сина: 
відвіз тіло моєї матері в гори і зробив все необхідне для 
її поховання.

Є щось величне й переможне в смерті святої людини. 
“Порох до пороху” – це так. Але водночас душа летить 
у височінь до Бога після завершення великої земної 
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пригоди. Алілуя! Бог робить це й тепер! Він зробив, щоб  
“купка неживого пороху” стала людською істотою, яка 
протягом багатьох років жила, дихала, думала, любила 
й була творчо активною.

З часом я повернувся до церкви, яку колись в горах 
Індії побудували мої тато й мама, і побачив надгробні 
камені, що вказували на місце їх поховання. Їх похо-
вали поруч. Вони обоє “до пороху вернулись”. Я плакав. 
Просто не міг не плакати. Але дякую Богу за те, що життя 
їхнє не скінчилось. Вони продовжують жити в мені, 
в моїй сестрі, в моїх дітях, що успадкували їхнє насіння. 
Вони продовжують жити в тих, хто в результаті їхнього 
служіння пізнали Бога, Його любов.

Чудо ґрунту й насіння
Ґрунт і насіння. Субстанція і дух. Вони невід’ємні, 

але кожен має свій власний цикл. Насіння несе у своєму 
ядрі закодоване життя. Це життя має передаватися но-
вій рослині, навіть коли стара рослина ще живе. Полум’я 
не повинно вгасати – має естафетою передаватися 
далі. Ґрунт має свою циклічну послідовність. Він може  

7Прекрасна Божа земля

Є щось величне й переможне в смерті  
святої людини. “Порох до пороху” – це так.  
Але водночас душа летить у височінь до Бога  
після завершення великої земної пригоди.



протягом століть лежати неживими, брудними, па-
сивними грудками. Але потім, коли з’являється на-
сіння, з ним коїться щось нове; він віддає життя і стає 
частиною процесу, що зрештою дає нам смачний плід. 
Пізніше ґрунт повертається до стану неживого пороху, 
що, лежачи на землі, чекає стимулу від іншого насіння, 
щоб потім знову пробуджувати його до життя.

Земля і ґрунт – це дивовижні речі, тому не дивно, що 
в людях, які живуть близько до землі – обробляють її, 
вирощують овочі та фрукти, – інколи з’яв-
ляється містичне відчуття, наче земля має 
душу. Буває, що коли я починаю занадто 
пишатися досягненнями людства, то ви-
ходжу вночі на вулицю й дивлюся на небо. 
Якщо це день, то йду до старого лісу (на на-
шому північно-західному тихоокеанському узбережжі ба-
гато таких лісів) і милуюся височенними деревами. Коли 
втомлююся від “усього великого”, то беру збільшувальне 
скло, лягаю долілиць і починаю досліджувати квадрат-
ний метр землі у своєму садку.

Спробуйте це коли-небудь. Якщо хочете розширити 
спектр ваших задоволень від життя, купіть збільшу-
вальне скло та дитячу книжку про ґрунт. Познайомтесь 
із черв’яками; вони працюють на вас, допомагають вам 
зрощувати їжу. Термітів часто вважають за ворогів, але на 
кожного одного терміта, що їсть дерево у вашому домі, 
приходиться тисяча тих, що перетворюють на новий 
ґрунт повалені дерева й гілки. Ґрунт – то жива спільнота; 
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мільярди організмів готують його, щоб народжувались 
всі ті фрукти й овочі, які ми так любимо споживати.

Попри всі перешкоди
Моя донька Естель та її чоловік живуть на Великому 

Острові, що на Гавайях. Вони мають кілька акрів землі, 
на яких ростуть фруктові і горіхові (макадамія) дерева. 
Їхня домівка ховається в тіні Кілауеа, найбільш активно-
діючого у світі вулкана.

Земля там гаряча і крізь її тріщини можна побачити 
червоне сяйво лави. Неможливо підійти до того місця, 
де лава вливається у море, але з великої відстані можна 
побачити хмари пару над киплячою водою і червоне 
сяйво під водою біля берега.

Будинок і садок Естель стоять на самій застиглій лаві, 
в тріщинах якої зростають фруктові дерева. Коли я по-
бачив такий ґрунт, в якому вони тільки ще планували 
посадити фруктові й горіхові дерева, то відчув зрозумі-
лий скепсис, але тепер від нього не залишилося і сліду. 
Пориста структура застиглої лави тримає в собі вологу, 
а глибоке коріння крізь щілини досягло шару ґрунту, 
що був до останнього викиду лави. Якщо просвердлити 
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дірку, можна побачити, що шар ґрунту і шар застиглої 
пористої лави лежать один на одному, немов шари шо-
коладного торту. Здається, все в тій лаві й ґрунті працює 
на підтримання життя.

Недивно, що люди, які не знають Бога, часто сприй-
мають землю за живу істоту; можливо, вважають її яки-
мось божеством – адже бачать, як всі елементи ґрунту 
працюють у довершеній гармонії. Однак ми знаємо, що 
саме Бог створив цей світ і все існуюче в гармонії та зба-
лансованості. Він вбудував систему самозабезпечення.

Я живу в Сіетлі, і коли дивлюсь на південь, то бачу, як 
над хмарами здіймається гора Рейнір. Я знаю, що вона 
стоїть на землі, але її підніжжя часто сховане в імлі. ЇЇ 
верхівки понад 4 000 метрів висотою є справжнім ви-
кликом для альпіністів і об’єктом милування для тих, 
хто їдуть до міста на роботу. Коли я був молодшим, мені 
постійно кортіло досягти вершини цієї гори. Але тепер 
я цілком задовольняюся спогляданням цих верхівок, що 
пливуть над хмарами, і дослідженням схилів, що знахо-
дяться значно нижче. Вважаю, що найбільш захоплююча 
ця гора десь на півдорозі до верхівки або трішки вище. 
На цій висоті ліси закінчуються, а великі дерева посту-
пово змінюються хащами чагарників. Потім ідуть квіт-
кові луки. А ще вище починається “боротьба за життя”; 
рослини намагаються вчепитися в ґрунт і вижити, не-
зважаючи на зимові завірюхи й низькі температури. 

Попри всі перешкоди, незважаючи на люту холод-
нечу й вітер, коли на початку літа сніг сходить з цих  
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лугів, з’являються чудові гірські квіти. Вони були похо-
вані під снігом, але знову готові радувати око тих, хто 
здатний цінувати цю красу. 

На такій висоті цикл життя проходить швидко. Не так 
багато теплих і сонячних днів даровано цим квітам для 
того, щоб пустити паростки, зацвісти, принести плід, 
дати життя новій рослині. Все це має бути завершено до 
перших заморозків.

Охоронці полів
Отже, життя триває, цикли не припиняються. Ми, як 

Божі слуги, є партнерами Творця в Його піклуванні про цю 
чудову землю. Граємо активну роль у забезпеченні того, 
щоб ані ми, ані інші люди, не втручались у Богом встанов-
лений план підтримання життя усього живого. Мої дитячі 
спогади містять один яскравий приклад такого дбання 
про життя. Сталося, що я грався з хлопчиками-індіанцями 
на рисових полях біля нашого дому в горах…

Рис потребував у певні періоди росту, щоб ґрунт 
практично стояв під водою, але в горах не було великих 
рівних ділянок. Тому місцеві гірські племена винайшли 
метод: робили тераси відповідно до напрямку течії 
струмка, так що кожна ділянка-тераса була на третину 
метра нижче за попередню. Цієї висоти було достатньо, 
щоб вкрита травою своєрідна дамба на межі між тера-
сами затримувала воду. Уздовж цієї дамби були прориті 
вузенькі канали, через які тоненькі струмочки води ли-
лись на наступну ділянку, розташовану нижче.
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Там де був схил стрімкий, тераси були вузенькими, 
а де схил був пологий − широкими. Отже, вода з однієї 
ділянки поступово текла на іншу і, таким чином, на всіх 
терасах зберігалась достатня кількість вологи для виро-
щування рису. Така постійна вологість була привабли-
вою для жаб і маленьких рибок. А за жабами туди сунули 
й чаплі. 

Нам, маленьким хлопчикам, дуже подобалась баг-
нюка та жаби. І ось сталося, що ми з друзями грали у гру: 
хто перший піймає трьох жаб. Тому ми дуже вовтузи-
лись у багнюці в кутку одного поля.

В розпалі гри найстарший раптово вигукнув: “Тата 
йде!” “Тата” означає “дідусь” і є терміном поваги до 
будь-якого чоловіка похилого віку. Цей дідусь, який ру-
хався у нашому напряму, був власником деяких із цих 
ділянок і охоронцем дамб. Він слідкував за тим, щоб 
кожний власник поля отримував належну, справедливу 
кількість води (не більше й не менше), коли струмок пе-
ресихав. Ми, звичайно, розуміли, що не дбали про ри-
сові саджанці й заслуговували на докір. 

Тата був дуже старий і скрючений. Йому важко було 
дивитись прямо перед собою. І хоча він пересувався 
дуже повільно, нікому з нас і в голову не прийшло ті-
кати від нього, щоб уникнути прочухана. Дідусь запитав 
нас, що ми робимо, і найстарший хлопець, прийнявши 
роль нашого “представника”, сказав, що ми ловимо жаб. 
Тата, подивившись на скаламучену багнюку, зачерпнув 
жменю її та спитав: “Що це таке?” 
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“Це багнюка, тата”, – відповіли ми. 
“А чия це багнюка?”
“Ваша, тата. Ми пошкодили Ваші саджанці й дуже 

шкодуємо про це. Ми ніколи більше не будемо цього ро-
бити”.

Але тата ще не скінчив говорити: “В моїх долонях 
достатньо багнюки, щоб зростити рису для порції од-
нієї дорослої людини. Завдяки цій самій жмені багнюки 
щороку зростає рису для однієї вечері. Так було за часів 
моїх батьків та прадідів ще задовго до мого народження 
і так буде за часів моїх дітей, онуків та багатьох наступ-
них поколінь”.

“Зрозуміло, тата”.
Потім дідусь підійшов до найближчого каналу, що 

перетинав земляну дамбочку. 
“Що ви бачите?” – спитав він, вказуючи пальцем на 

дамбу.
“Це вода”, – відповів наш “представник”.
“Я тобі покажу, де вода!” – дідусь вперше не стримав 

гніву. Він прошкандибав кілька метрів до наступного ка-
налу, де по траві текла чиста вода. “Ось це – вода”, – ска-
зав він, і, вернувшись до першого каналу, знову спитав: 
“Отже, що ти тут бачиш?”

“Це багнюка, тата, – смиренно відповів хлопець.
“Це вода з багнюкою. Вона зараз тече до нижчої те-

раси і вже ніколи не дасть вам рису, тому що вода й баг-
нюка ніколи не течуть вгору. Якщо багнюка витекла – то 
вже назавжди”.
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Тата хотів упевнитись, що до нас справді 
дійшло, що ми наробили. Опершись об 
свою палицю, він спробував випростатись, 
наскільки міг, щоб подивитись на кожного 
з нас. “Коли ви бачите, як багнюка стікає 
зі струмочками води, знайте, що то життя 
збігає з гір. І вже ніколи не повертається”. 
Дідусь повернувся і почав, кульгаючи, поволі йти від 
нас, тихо повторюючи: “І вже ніколи не повертається”.

Відтоді минуло вже 70 років, але я ніколи не забуду 
цього уроку. Це універсальна істина: багнюка ніколи не 
тече вгору. Коли ерозія знищує родючий ґрунт, життя 
зникає. 

І вже ніколи не повертається… Ніколи.

Програна битва?
Я навчився поважати народну мудрість, що перехо-

дить від покоління до покоління в тих місцях, де немає 
шкіл. Можливо, один із тих хлопчиків, з якими я грав 
того дня на терасі, тепер сам став “тата” – стереже поля, 
наганяє страх на маленьких хлопців, дбаючи про те, щоб 
на пагорбах залишалась життєдайна багнюка. Всі ми мо-
жемо повчитися від народної мудрості як піклуватися 
про цю землю, яку Бог нам вручив. 

Тисячоліттями на схилах Непальських Гімалаїв живе 
простий, міцний народ. Більшість із них мешкає у поло-
нинах між гірських хребтів, де вдосталь води. Протягом 
століть непальці культивують долини та зрощують  
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культури на крихітних виступах схилів, де деревця, вче-
пившись корінням там, де це дозволяє не дуже тверда 
поверхня, утримують хоча б трішки ґрунту. 

Сьогодні кількість населення значно зросла, і втру-
чання людей в життя природи стало більш агресивним – 
більше худоби та кіз випасають все далі у гірських доли-
нах, все більше дерев зрубують на дрова і для нових ха-
тин. Колись вкриті лісами схили тепер стоять голі. А без 
дерев ґрунт постійно зрушує вниз. Колись чисті річки 
тепер течуть зі схилів повні багнюки.

Бангладеш – країна родючих долин та полонин – по-
стійно страждає від повеней, коли на Гімалайях тане 
сніг. Мусонні дощі й талий сніг піднімають рівень ве-
ликих річок Гангу та Брахмапутри. Кожного року повінь 
досягає різної позначки. Та не лише вода піднімає рі-
вень річок. Під час повені з берегів крім води виходить 
ще й багнюка. Домівки у Бангладеш наповнені цією баг-
нюкою. Ця багнюка – то колишній ґрунт з Непалу. Вона 
колись зрощувала рис та інші культури для багатьох по-
колінь гірських племен, але тепер вона залишила схили. 
І вже ніколи не повернеться. Щороку гори втрачають все 

Це універсальна істина: багнюка ніколи  
не тече вгору. Коли ерозія знищує  
родючий грунт, життя зникає.  
І вже ніколи не повертається… Ніколи.
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більше ґрунту. Все більше людей залежать від зернових 
культур, але все менше залишається ґрунту для їх виро-
щування.

По всьому світі спостерігається зменшення кілько-
сті родючого ґрунту. В більшості випадків ця проблема 
створюється людиною і цьому можна запобігти. Це – ве-
лика трагедія, але так мало зроблено, щоб зупинити її. 
Ми – ті, хто вважають, що служать Творцю, – маємо спи-
тати себе, чи дійсно ми хороші  розпорядники Його ве-
ликих дарів? 

Сила духовного зерна
Я почуваюся трішечки як тата. Хоча й не маю ферми, 

я намагаюсь передати іншим ті уроки, що я засвоїв щодо 
ґрунту й води і щодо наших обов’язків перед Богом, Хто 
поставив нас розпорядниками над Своєю землею. Я бачу 
себе духовним фермером, сіячем духовного зерна. Ісус 
сказав Своїм учням, що зробить їх духовними рибал-
ками – “ловцями людей”, – але набагато частіше Він вико-
ристовував метафору сіяча, вказуючи на важливість до-
брого ґрунту і дбайливих  фермерів. В общині духовного 
життя потрібне поєднання ґрунту й зерна для створення 
нового життя і для того, щоб це життя розвивалось, отри-
муючи поживні речовини, – постійно, доки триває життя.

Для ілюстрації цієї істини Ісус розповів притчу про 
“сіяча й зерно”. Але краще її назвати “про зерно й ґрунт”, 
тому що в ній змінюється лише один елемент: ґрунт. 
Зерно залишається однаковим у кожній ситуації і його 
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плодовитість залежить від того, де і в якому ґрунті по-
сіяне зерно.

“Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І, як сіяв, 
упало одне край дороги, і було повитоптуване, 
а птахи небесні його повидзьобували” (ЛК. 8:5).

Дорога – то завжди погане місце для сіяння зерна. 
Люди ногами так втоптують землю, що вона стає гла-
денькою, без жодної тріщинки, куди б зерно могло впасти 
й потім зійти. Ґрунт на дорозі дуже твердий, так що будь-
яке зерно, що на нього падає, не знаходить сприятливих 
умов, необхідних для створення життя й зростання. У та-
кій ситуації диявол швидко “забирає” насіння.

У фізичному розумінні завжди потрібно робити ви-
бір стосовно того, як ми хочемо використовувати землю. 
Її можна використовувати як оброблене поле для вирощу-
вання продуктів харчування, або як дорогу – але в цьому 
разі її потрібно вимостити для подорожування й буду-
вання будівель уздовж. Пріоритети громади виявляються 
через ті рішення, які вона приймає. Сьогодні в Америці 
сільськогосподарські угіддя з рекордною швидкістю зни-
щуються через будування доріг та міст. Щодня майже 
3000 акрів полів щезають заради цих будівельних проектів.

 Живе зерно не поступиться місцем чомусь іншому. 
Якщо земля має бути дорогою, її потрібно добряче ви-
мостити. Якщо ж має бути ґрунтом, то потрібно доз-
волити зерну взяти вдосталь місця для коріння та  
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споживання поживних речовин, без яких 
воно не зможе зростати. Щоб зерно було 
“прийняте”, до цього процесу має бути за-
лучений ґрунт.

В духовному розумінні дорога симво-
лізує затверділе серце. Автор Послання 
до євреїв благав своїх читачів: “Сьогодні, 
як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ва-
ших сердець, як під час нарікань” (ЄВР. 3:7-8). Йдеться про 
ті часи в пустелі, коли ізраїльтяни мали шанс увійти до 
Обітованої Землі, але повернули назад, бо не вірили, що 
Бог може успішно провести їх через усі випробування. 
Перспектива багатьох труднощів та великої війни при-
звела до того, що вони закрили свій розум і зробили 
твердими свої серця, через що й не змогли отримати все 
те, що Бог для них приготував.

Можливо, подібні зміни мають місце у сфері розумо-
вій та духовній. Духовні й особисті пріоритети потребу-
ють м’якого ґрунту – сприятливого, відкритого до тих 
ідей, що можуть вимагати нашого особистого залучення. 

Ісус бажає відкрити наші серця й наш розум, щоб по-
сіяти в них зерно Свого послання. Він чекає від Своїх по-
слідовників, щоб вони приготовляли себе – знаходили 
час орати й розпушувати ґрунт, щоби був доволі м’яким 
для прийняття зерна. Хороший садівник не топче но-
гами ґрунт, на якому щойно посіяв зерно. Подібно до 
цього дбайливий Божий садівник потребує виявляти 
ласкавість та любов, якщо бажає, щоб ділянки з твердою  

Хороший садівник не топче ногами ґрунт, 
на якому щойно посіяв зерно. Подібно  
до цього дбайливий Божий садівник потре-
бує виявляти ласкавість та любов.
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землею перетворились на м’який ґрунт, де може пустити 
коріння й принести плід насіння Божого Слова.

Користуватись чи виробляти?
“Другі ж упали на ґрунт кам’янистий, де не мали 
багато землі, і негайно посходили, бо земля негли-
бока була; а як сонце зійшло, то зів’яли, і коріння не 
мавши, посохли“ (МТ. 13:5-6).

Говорячи про ферму, часто вказують її розміри, про-
тяжність. Наприклад: “Ферма на продаж: Південна 
Айова, 500 акрів, використовувалась для вирощування 
кукурудзи та сої”. Але я ніколи не купуватиму ферми, 
якщо не знаю про неї значно більше. Слово “використо-
вувалась” має багато значень. Коли ґрунт добрий і фер-
мер – дбайливий, ферма може годувати ще багато поко-
лінь (тата це дуже добре знав). Коли у 19 столітті фермери 
почали обробляти землю штату Айова, вона мала гли-
бокий родючий шар ґрунту. Але на сьогодні 50% цього 
верхнього родючого шару втрачено. Чимало ґрунту було 
змито рікою й віднесено у Мексиканську затоку. 

Хороший садівник не топче ногами ґрунт, 
на якому щойно посіяв зерно. Подібно  
до цього дбайливий Божий садівник потре-
бує виявляти ласкавість та любов.
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Коли верхній шар ґрунту тоншає, зернові 
культури все більше залежать від частих до-
щів та великої кількості добрив. Багато фер-
мерів сьогодні практикують замість орання 
нульове оброблення ґрунту: під час збору 
врожаю залишають на полі подрібнені ко-
ріння, гілля тощо. Таке “покриття” зберігає 
ґрунт, в той час як під час орання частина його втрача-
ється. Також гниття цих коренів та гілок збагачує ґрунт 
і рік за роком збільшує його верхній шар.

Ісус вказував, що рослини, які почали рости в неглибо-
кому ґрунті, неспроможні вижити в несприятливих умо-
вах. “Кам’янистий грунт” (там, де є лише тонкий шар ро-
дючої землі) означає людину, яка має дуже поверхові бі-
блійні пізнання й слабке спілкування з віруючими, тому 
потребуємо пильнувати, щоб наше сіяння супроводжува-
лося серйозним викладанням біблійних істин та залучен-
ням новонавернених до спільноти християн. Коли лише 
сіємо зерно, не дбаючи про його подальше зростання, – 
це безвідповідальне “фермерство”. Різниця між просто 
сіянням зерна та його вирощуванням – то різниця між 
наверненими та учнями. Ісус закликав зростити учнів.

Коріння в середовищі суперництва
“А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх по-
глушив… це той, хто слухає слово, але клопоти віку 
цього та омана багатства заглушують слово, і воно 
зостається без плоду” (МТ. 13:7, 22).
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Ця притча не означає, що тернистий ґрунт – то пога-
ний ґрунт. Сам по собі він може бути глибоким, родючим, 
вологим. Але він уже “зайнятий”. Зайнятий дикими ко-
лючими кущами, чиє коріння проникає глибоко в землю 
й забирає ті поживні речовини, що їх потребує пшениця. 
І тепер вони наче погрожують фермеру: “Спробуй нас 
вирвати, якщо не боїшся! Адже будеш змушений хапа-
тись за наші колючки. А це дуже боляче!”

В іншій притчі Ісус каже: “Ніхто двом панам служити 
не може” (МТ. 6:24). Фермер має сказати певній ділянці 
землі: “Вирішуй: що ти хочеш, щоб на тобі зростало – 
пшениця чи терн?” Ісус чітко вказує на єство терну: він 
захоплює все більше місця й придушує добре зерно. 
Євангеліст Лука додає, що терен означає “клопоти, ба-
гатство та життьові розкоші” (ЛК. 8:14). Зверніть увагу: 
Ісус не каже, що добре зерно загине в цьому тернистому 
ґрунті. Але воно не досягне зрілості й не принесе плоду.

Я вже вказував, що зерно не є пасивним у ґрунті, який 
виконує роль його слуги. Корені насіння чіпляються за 
частинки ґрунту, використовуючи їх в якості якірців. 
Вони витягують з ґрунту необхідні хімічні елементи 
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і всмоктують з ґрунту воду, щоб живити рослину й за-
безпечити її плодоносінням. Такі умови розвитку пше-
ничного зерна входять у протиріччя з вимогами роз-
витку терну й бур’яну. Тому дбайливий фермер пильнує, 
щоб у полі не було ніякої конкуренції.

У садівництві видалення бур’яну є постійним і трива-
лим процесом. Бур’ян не зникає немов за помахом ча-
рівної палички, коли ми саджаємо фрукти та овочі. І не 
перестає нам дошкуляти, коли ми його один раз виса-
пали. Інколи виривання бур’яну дещо зава-
жає ґрунту, але якщо бажаємо мати рясний 
врожай і хороші плоди, то потребуємо ре-
гулярно оглядати садок і видаляти з ґрунту 
все, що стоїть на шляху нормального роз-
витку посаджених рослин.

Коли Господь Ісус приходить у наше 
серце, то вимагає, щоб в ньому не було ні-
якої конкуренції. Він велить, щоб ми видалили всі терни 
й бур’яни, що вимагають собі місця. Лише тоді ґрунт на-
шого серця буде готовий прийняти нове життя, що має 
в ньому утворитися. Тільки тоді ми пізнаємо радість 
плодоносіння у своєму служінні Богу. 

 
Родючий ґрунт
“А посіяне в добрій землі, − це той, хто слухає слово  
й його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто 
раз, другий у шістдесят, а той утридцятеро” 
(МТ. 13:23).
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Коли Ісус згадував три типи ґрунту, в яких рослина 
не може приносити плід, то вказував на причини такої 
безплідності. Але Він не дав жодних характеристик до-
брого ґрунту – за винятком того, що він дає рясний вро-
жай. Є також натяк на те, що добрий ґрунт теж різниться 
між собою – “у сто раз”, “шістдесят”, “тридцять”. Отже, 
різниця у кількості плоду зумовлюється саме ґрунтом.

Біблія не містить жодних ключів щодо класифіка-
ції доброго ґрунту. Але будь-який родючий ґрунт має 

один аспект, важливий як для буквального фермерства, 
так і для духовного плодоносіння. У ботаніків є термін 
“колонізація”, який означає “захоплення землі” групою 
рослин або травою. Яскравим прикладом такої колоні-
зації є боротьба з піщаними дюнами, що утворюються 
завдяки вітру й припливам. Рік за роком дюни зміщу-
ються, змінюючи форму. Щоб зупинити їх, на них сіється 
трава з доволі міцним корінням. Якщо вчасно піде дощ, 
у цієї трави є можливість зачепитись корінням. Потім 
вона зможе утворити колонію й почне скріплювати пі-
сок взаємопов’язаними кореневими системами. 

23Прекрасна Божа земля

Ісус велить, щоб ми видалили всі терни  
й бур’яни, що вимагають собі місця.  
Лише тоді ґрунт нашого серця буде  
готовий прийняти нове життя,  
що має в ньому утворитися.



За кілька років трава почне змінювати структуру 
піску, поступово перетворюючи його на справжній 
ґрунт. Незабаром інші рослини теж можуть пустити там 
коріння. Те, що колись було безплідною землею, стане 
добрим родючим ґрунтом. Зрештою на ньому будуть 
рясно зростати нові рослини й дерева, а про “першу” 
траву забудуть.

  Що саме перетворило пісок на ґрунт? Що було до-
дано до початкової структури піску? Спрощена від-
повідь така: життя і смерть “першої” трави. За жме-
нею доброго родючого ґрунту стоїть велика кількість 
крихітних створінь, які постійно шматували частинки 
листячка й гнилої деревини, так що отримані при цьому 
ще менші шматочки могли постачати новим живим рос-
линам азот, фосфор та інші корисні речовини.

Мій будинок розташований неподалік від Олім-
пійського Національного Парку та тропічного лісу, що 
вкриває нижні схили західних гір. Ми полюбляємо во-
дити своїх онуків у цей ліс, щоб вони бачили чудеса 
живої природи. Біля річки Хо є стіна височенних дерев, 
що вишукувались в одну лінію. Кожен із цих гігантів, 
здається, стоїть, широко розставивши ноги. Велетні-
стовбури тримаються на двох величезних кореневих 
системах, що виходять з-під землі на трьохметрову ви-
соту, наче дві розставлені криві ноги, утворюючи між 
собою своєрідний тунель три метри завширшки. Якщо 
заглянете в перший тунель, вам відкриється вид крізь 
тунелі решти дерев, тому що вони розташовані по  
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прямій лінії. І таке розташування є тим ключем, що по-
яснює все.

Сто років тому на цьому мiсцi впало гігантське де-
рево. Протягом багатьох років воно лежало  мертвим 
і гнило. Але в тріщини його кори попадало насіння з ін-
ших величезних дерев і воно пускало коріння – для них 
мертве дерево було наче родючий ґрунт. Всі ті мінерали 
та речовини, що старе дерево накопило в собі роками, 
і які формували основу його сили й життєздатності, те-
пер були доступні молодим паросткам, що зростали 
тепер на тому, що можна було назвати “батьківською 
колодою”. Старе дерево поступово слабшало й розкла-
далося. Молоді ж деревця, зростаючи, потребували міц-
ного закріплення, тому їхнє коріння почало обвивати 
старий стовбур. Коли ж “батьківська колода” цілком роз-
клалась і щезла (ставши частиною ґрунту), молоді дерева 
тримались лише на своїх коріннях, що тепер мали ви-
гляд тунелю.

 Наші діти й онуки, не роздумуючи, мовчки дивляться 
крізь цей тунель, де колись було старе дерево. Ми не ба-
чимо цього дерева, але перед нами явно відкривається, 
як воно допомогло сформуватись і вирости новому по-
колінню гігантських дерев, що утворили справжню “ко-
лонаду” в пам’ять  батьківської колоди, яка тепер стала 
частиною них самих.

Я теж частенько дивлюсь крізь цей тунель. Але ду-
маю при цьому про інше. Більшість мого життя вже по-
заду. Незабаром я вже перестану “займати місце” на цій 
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землі. Але я молюсь, щоб моє життя й ті принципи, за 
якими Бог допомагає мені жити, могли мати вплив на 
нове покоління. Коли ми помремо, наша спадщина буде 
впливати на той ґрунт, на якому будуть “зростати” наші 
діти, і на якому буде живитися посіяне нами духовне 
зерно. Це ще одна причина, чому псалміст сказав ко-
лись: “Дорога в очах Господа смерть богобійних Його!” 
(ПС. 116:15).

Добрий ґрунт – то спадщина “першої” трави та різних 
інших рослин, яких тепер вже немає. Є відомий вислів: 
“Кров мучеників – то насіння церкви”. Можливо, точ-
ніше було б сказати, що вона – родючий ґрунт церкви. 
А насінням є, скоріше, Боже Слово. Я вдячний Богу за 
те, що мене виховували благочестиві батьки, які розпо-
відали мені історії про перших християн, що віддавали 
своє життя заради Христа та Євангелії. Таким чином, 
коли живе насіння Божого Слова було посіяне у моєму 
серці, ґрунт мого серця був добре підготовлений, щоб те 
насіння прийняти.
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Історія про найкращу  
в житті рибу

Протягом кількох місяців вечірня га-
зета у Батон-Ружі (Луїзіана) вела рубрику 
“Найкраща страва у моєму житті”. Щотижня 

ведучий рубрики просив відомих людей штату написати 
про найкращу страву, яку їм траплялося куштувати, – 
плюс дати рецепти головних блюд. Але незабаром спи-
сок “зірок” скінчився, і ведучий розширив коло учасни-
ків проекту, включивши в нього й лікарів. В їхнє число 
потрапив і я. Ось моя історія.

Два
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Одного разу я разом з дружиною та чотирма дітьми 
проводив відпустку в горах Кундах, що у південній ча-
стині Індії. З нами була сім’я Уеббсів – теж з чотирма 
дітьми. Таким складом ми подорожували кожен рік. Ми 
любили походи в гори та уздовж річок, хоча наймен-
ших дітей змушені були нести на руках більшу частину 
шляху. Я та Уеббс старший любили рибалити, а річка 
Біллітадахалл кишіла фореллю. Місцевість була дикою, 
віддаленою; єдині люди, яких ми бачили, – один чи два 
хлопчики, що пильнували стада буйволів. Сталося, що із 
продуктів у нас залишився лише сухий хліб. А для приго-
тування їжі – лише шматок дротової сітки й пара ножів. 

Після важкого ранкового переходу ми дісталися 
річки. Діти відразу розбрелись у пошуках сухостою та 
висохлих шматків дерева, що їх винесла на берег річка, 
в той час як обидва татки, начепивши на гачки найкращі 
наживки, примостилися рибалити. Всі знали, що сні-
данок буде можливий лише тоді, як буде спіймано не 
менше восьми-дев’яти форелей. Але ми не хвилювались, 
знаючи, що риби повно, і вона тільки чекає на те, коли ж 
її піймають… Але не того дня.

Небо було ясне – жодного вітерцю. Сонце зійшло до-
волі високо і лише комарі сколихували повітря. Риба до-
бряче поснідала і їй ще не хотілося обідати. Ми могли 
бачити форель крізь прозору спокійну воду, і було оче-
видно, що вона бачить нас. Тоді ми пішли туди, де за-
звичай ловили найкращу рибу у найбільшій кількості. 
Ми сховались за величезним камінням і тримали свої 
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вудочки, аж поки не почали боліти м’язи. Зрештою наші 
гачки зачепились за якісь гілки, що пливли річкою. Коли 
ми спробували дотягтись до них, щоб звільнити гачки, 
то попадали у воду й позабивали собі ноги. Потім про-
бували рибалити за два кілометри вище від нашої сто-
янки… За два кілометри нижче. 

Минали години. Наші діти приходили довідатися про 
можливість якогось обіду найближчим часом, але повер-
тались із жахливою звісткою: жодної риби ще не спіймано.

Проминув час обіду. Багаття почало гаснути. Старші 
діти намагалися заспокоїти молодших, а наймолодший, 
плачучи, жував сухий хліб. Ми, татки, зберігали впевне-
ний вигляд, але розуміли, що наша репутація як добу-
вачів їжі швидко падає. То була справжня криза. Аж ось 
насунули хмарки й заховали сонце. З’явився вітерець 
і сколихнув воду річки. І відразу натягнулись ліски обох 
наших вудочок. Ми почали ловити форель за фореллю, 
жбурляючи її на траву поруч. З радощів, діти зібрали 
рибу й побігли до матерів. Матері з відчуттям полег-
шення почали її чистити, потім класти на дротову сітку 
й смажити на залишках гарячої золи.

Чудовий аромат почав здійматися над річкою. Сма -
жена форель була розкладена на шматочках хліба. Її жир 
був наче масло на бутерброді. Діти не могли дочекатися, 
коли вже прославлять співом Бога (перед їжею) і наки-
нуться на рибу, про яку вже й не мріяли.

Нарешті прибули й ми, татки, з останніми риби-
нами – щоб усім вистачило наїстись. Ми були засмаглі,  
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втомлені. Наші м’язи боліли, ноги були поранені. Ми були 
обкусані комарами й голодні. Але нас зустріли з привіт-
ними вигуками запрошення “до столу”. Ми зручно усі-
лись біля своїх сімей на величезних каменях в тіні ста-
рого гіллястого дерева й почали їсти. Всі погодилися, що 
то була найсмачніша форель у нашому житті. Я, напри-
клад, вважаю, що такої не їв ніколи навіть у найкращих 
ресторанах з найвідомішими шеф-кухарями. Після того 
я чимало разів замовляв форель у чудових ресторанах 
і майже завжди був розчарований. Мені кортіло сказати 
тим кухарям, які її готували, що форель може бути наба-
гато смачнішою. Я ладен був повчити їх, як її готувати.

Проминув деякий час, поки я зрозумів, що мої очіку-
вання щодо форелі були нереалістичні. Те, чого бажала 
моя півсвідома пам’ять, неможливо було відтворити на 
кухні. Ніякий кухар не зміг би додати до форелі такої 
“приправи”, яка була тоді біля річки: ве-
ликий голод, синці, спечене обличчя, біль 
у м’язах, і той момент, коли неминуча, зда-
валося, невдача, обернулась на несподіва-
ний успіх. Додайте до цих “інгредієнтів” 
щасливий вираз на обличчях жінок та ді-
тей, що  насолоджувалися їжею, – плюс сама чудо-фо-
рель на дротовій сітці, – і ви отримаєте незабутній обід! 
Мушу додати, що смажена свіжа форель дуже смакує на 
сухому хлібі біля ріки – та й будь-де. 

Я вже згадував, що наші діти ледь дочекалися мо-
менту співу подяки, перед тим як приступити до  
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смаженої форелі. І знаєте що? Ми, дорослі, напевно за-
були б тоді заспівати, якби наші діти не нагадали нам про 
це. У нас, двох сімей, було по кілька гімнів подяки, які 
ми співали перед кожним прийманням їжі. Здавалося, 
що на природі, під час пікніка, вони набувають якогось 
особливого значення. Адже нас оточували незліченні 
докази Божої щедрості. Якщо не помиляюсь, того неза-
бутнього дня ми співали гімн Джонні  Епплсіда: 

Господь такий до мене добрий,
Від серця дякую Йому: 
Мої потреби вдовольняє,
Сонце і дощик посилає,
Насіння яблука дає – 
Ласкавий Бог до мене є.

“Господь такий до мене добрий...” Інколи ми замість 
“насіння яблука дає” вставляємо інші слова. Того разу, 
наприклад, ми заспівали: “Сонце і дощик посилає, фо-
рель і хліб Він нам дає”.

Та якими б не були слова, тоді, біля річки, дванадцять 
голосів радісно співали: “Від серця дякую Йому” – і ці 
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слова відлунювались від схилів гір. Спів лише на кілька 
хвилин відтягнув момент обіду, але я не сумніваюся, що 
після нього форель була ще смачнішою. Адже ми не про-
сто вживали набір корисних їстівних речовин для під-
кріплення сил. Наша спільна трапеза – то можливість 
побути разом. І своїм співом ми запросили Господа за-
йняти головне місце за трапезним столом… Моя сім’я 
заспівала тоді ще одну пісню подяки:

Без білосніжної муки не було б хліба; 
А без млина не було б білосніжної муки та хліба; 
А без зерна, дощу і Божої волі не було б білосніжної муки, 
Що з млину, і хліба, що з білосніжної муки.

Цей гімн подяки перед їжею нагадав нам, що в Господі 
є джерело всього, чого ми потребуємо. Ним ми існуємо. 
Він – Той, Хто посилає нам фізичну й духовну їжу.  
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