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Не гай часу
астоятель зі своїм учнем пішов до хворого чоловіка, який 
потребував сповіді. Вислухавши каяття, священик неса-
мохіть помітив у кутку кімнати скриню.

— І що ж у тій скрині? — поцікавився він.
— Там дядько зберігає одежу, якої ніколи не вдя-

гав, — відповіла на запитання племінниця. — Йому 
завжди здавалося, що має бути особливий привід, щоб 

убратися в неї. Отож вона і трухлявіє там.
— Пам’ятай про скриню, — сказав настоятель учневі, коли вони вийшли 

від хворого. — Якщо у твоєму серці є скарби, користуйся ними не гаючись. 
Інакше вони струхлявіють.

Християнська притча

Хто чим багатий
упив собі чоловік новий будинок — великий, гарний, 
та ще й із садком. А поряд у старенькій хатинці жив 
заздрісний сусід, який постійно намагався зіпсувати 
йому настрій: то сміття під ворота висипле, то ще якусь 
капость зробить.

Одного разу прокинувся чоловік у доброму гуморі, 
вийшов на ґанок, а там — відро з помиями. Чоловік 
узяв те відро, помиї вилив, відро вимив, назбирав у ньо-

го найбільших, стиглих і смачних яблук і пішов до сусіда. Сусід, почувши 
стукіт у двері, потирав руки: «Ну нарешті я йому дошкулив!» Сподіваючись 
на лайку, він відчинив. Натомість сусід простягнув йому відро з яблуками 
і тільки й мовив:

— Хто чим багатий, той тим і ділиться!
Сучасна притча

Легше виміряти річку та море, 
ніж людське серце.

В’єтнамське прислів’я
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Не вимагай любові
читель дізнався, що один із його учнів докучав зі своєю 
любов’ю якійсь дівчині, вимагаючи в неї взаємності.

— Не вимагай любові, бо так ти її не доб’єшся, — 
сказав Учитель.

— Але чому?
— Як гадаєш, що б ти робив, коли б у твої двері 

щосили гамселили непрохані гості, гукали господаря і на-
полягали на тому, щоб ти їх впустив, кричали та ще й лаялися, що ти не за-
прошуєш їх до хати?

— Я замкнув би двері ще на один замок.
— Отож не грюкай у двері чужих сердець, бо серця хіба що дужче зачи-

няться перед тобою. Стань бажаним гостем — і тобі відкриється будь-чиє 
серце. Знайди в собі таку любов, перед якою розчиняться всі двері і яку не зу-
пинять жодні замки. Бо любов є тим ключем, який може відімкнути замок 
будь-якого серця, навіть той, якого давно не відмикали. Поглянь на квітку. 
Хіба вона ганяється за бджолами? Вона привертає їх до себе своїм нектаром.

Сучасна притча

Прекрасне серце
дного сонячного дня дуже гарний юнак стояв на майдані 
посеред міста і хвалився своїм найпрекраснішим в окру-
зі серцем. Його оточила ціла юрба людей, які щиро за-
хоплювалися бездоганністю його серця. Воно було 
справді ідеальне: гладеньке, без жодної зморшки і по-
дряпинки. Кожен із юрби був згоден із тим, що це най-
прекрасніше серце, яке йому доводилося бачити.

Несподівано з натовпу вийшла старенька і сказала юнакові:
— Твоє серце значно гірше за моє.

Люди подивилися на її серце і побачили, що все воно покраяне глибокими 
шрамами і рубцями, пошматоване по краях, подекуди продірявлене.

Юнак, поглянувши на серце старенької, засміявся:
— Ти жартуєш! Порівняй своє серце з моїм! Хіба ти не бачиш очевидного?
На ці слова старенька відповіла:
— Хоч твоє серце і виглядає ідеально, але я б ніколи не погодилася 

з тобою мінятися. Адже кожен шрам на моєму серці — це людина, якій 
я віддала свою любов, віддала шматочок себе. І вона натомість часто дарувала 
мені свою любов. І попри те, що шрами ці болять, вони мені нагадують про 
любов, якою ми ділилися.

У юрбі запала тиша. Юнак мовчав, приголомшений почутим, і з очей його 
скрапували сльози. Він підійшов до старенької, дістав своє серце, відкраяв від 
нього шматочок і тремтячими руками простягнув їй. Вона взяла цей подару-
нок, а у відповідь відірвала шматочок від свого зраненого серця і віддала його 
юнакові. І всі побачили, що юнакове серце тепер стало не таким ідеальним, 
як було, але набагато гарнішим, ніж досі.

Сучасна притча

Сонце і дружба
дин мудрець щоднини ходив до другого. Якось той від-
вів його вбік і сказав:

— Не ходи до мене щодня, тоді ми більше цінувати-
мемо нашу дружбу.

І по цих словах розповів таку історію.
У одного вченого спитали:
— Сонце таке прекрасне, таке чудове, чому ж ми 

не завжди однаково сильно любимо його?
Учений відповів:
— Сонце світить щодня. І лише взимку, коли воно ховається за хмари, 

ми починаємо його цінувати.
Східна притча
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Оголена душа
дного разу до сивого мудреця прийшла засмучена моло-
да і дуже гарна дівчина:

— Що мені робити? — крізь сльози скаржилася 
вона. — Я завжди намагаюся бути лагідною з людьми, 
нікого не ображати, допомагати їм, чим тільки можу. 
І хоча з усіма я привітна й ласкава, проте замість подяки 
і поваги чую лише кпини і гіркі образи. А то буває, що 

люди відверто вороже ставляться до мене. Це так несправедливо, і так мені 
від цього гірко. Порадьте, що я маю робити?

Мудрець поглянув на красуню і з посмішкою сказав:
— Роздягнися догола і пройди так містом.
— Та чи ви з глузду з’їхали?! — обурилася красуня. — Адже коли б 

я вийшла на вулицю нагою, кожний міг би мене збезчестити і ще казна-що 
заподіяти мені.

Тоді мудрець відчинив двері і поставив на стіл дзеркало.
— Отакої! — мовив він. — На люди вийти, оголивши своє гарне тіло, 

ти боїшся. То чому ж тоді ходиш по світу з оголеною душею? Вона в тебе 
наопашки, як оці розчинені двері. Усі охочі й цікаві входять у твоє життя.

— То що ж мені робити? — спитала дівчина.
— Ходімо, я покажу тобі свій сад, — запропонував мудрець.
Опинившись серед квітів, він сказав дівчині:
— Протягом багатьох років я поливаю ці прекрасні квіти і доглядаю 

за ними. Але жодного разу я не спостерігав, як розпускається пуп’янок квітки, 
хоча щоразу потім насолоджуюся красою та ароматом кожної з них. Отак 
і ти будь подібною до квітки: розкривай своє серце перед людьми не відразу 
і не наопашки. Придивляйся, хто гідний бути другом і хто чинить для тебе 
добро, як ту квітку, поливає водою, а хто зриває пелюстки і топче ногами.

Сучасна притча

Забагато винні
кось до шейха звернувся по допомогу юнак:

— Я вирушаю в подорож, — сказав він, — і буду 
вдячний, якщо ви дасте мені рекомендації до знайомих 
вам суфіїв Персії.

Шейх поцікавився, яким маршрутом хлопець має 
намір мандрувати, а потому сказав:

— Перепрошую, але я не можу дати тобі жодних 
рекомендацій.

Засмучений юнак покинув будинок шейха.
Щойно він вийшов за поріг, як шейх почав диктувати листи своїм пред-

ставникам у Персії за маршрутом подорожнього. Придворні були дуже 
подивовані, тому шейх пояснив свою поведінку:

— Коли б я запропонував юнакові відвідати деяких своїх друзів і запев-
нив у тому, що вони приймуть його, він не зміг би нічого в них навчитися, 
бо в цьому разі його розум надто б розслабився і ці зустрічі не принесли б 
йому ніякої користі. Окрім того, він би очікував чогось особливого, що стало б 
додатковою перешкодою до відчуття реальності.

Хтось із наближених спитав:
— А раптом він подумає, що ви просто не зацікавлені в його успіхові, 

бо ж ви відмовилися йому допомогти?
Шейх відповів:
— Якщо в нього виникне бажання супротивитися мені, то він тим паче 

не здатен чогось навчитися. У цьому разі він уподібниться собаці, у якого 
відбирають кістку, а він у відповідь ладен укусити кожного, хто наміриться 
це зробити, нехтуючи мотивами його дії.

— Але хіба погано, коли людина відчуває вдячність до того, хто допо-
магає їй?

— Почуття вдячності до іншої людини має свої межі. Зайве очікування 
допомоги від когось призводить до нехтування своїми справами, а згодом 
благодійник уже не сприймається таким. Саме через це деякі люди стають 
супротивниками тих, ким вони донедавна захоплювалися. Вони їм просто 
забагато винні.

Суфійська притча
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Сила віри

 одному селі половина мешканців була щаслива й весела, 
а друга половина — бідувала та страждала. Усі, хто по-
трапляв туди, з того дуже дивувалися. І ось один із ці-
кавих вирішив дізнатися в заможного мешканця села, 
у чому секрет успішної половини. 

Той відповів:
— Колись ми всі жили однаково бідно. Та одного 

разу до нас приїхав чоловік, який навчив нас, як стати щасливими.
— Чому ж ті, хто дізналися про це, не розповіли секрет усім мешканцям? 

Адже тепер чимало з вас живуть у злиднях. — висловив свій подив гість.
— Кожен із нас добре знає, що в нього є можливість стати заможним.
— Чому ж тоді половина населення бідує?
— Вони знають секрет, але вони в нього не вірять!

Сучасна притча

Істинні бажання
дин чоловік повсякчас мріяв про краще життя. Йому 
не подобався будинок, у якому він живе, одяг, у який він 
убирається, його заробітки і все інше. Чоловік запиту-
вав себе: чому в когось є все, про що лише можна мрія-
ти, а в нього того немає? «Коли б у мене був хороший 
будинок, гарна дружина, багато грошей, тоді я був би 
щасливий», — думав він.

Якось цей чоловік зустрів чарівника, який сказав йому:
— Я можу допомогти тобі. Скажи, чого ти бажаєш, і я все для тебе 

зроблю.
Чоловік дуже зрадів, почувши це, і попрохав:
— Мені потрібен великий гарний будинок! І дружина красуня! І безліч 

грошей!

І чоловік умить опинився в розкішному будинку, коло порога його зустріла 
красуня дружина, а в руці в нього був гаманець із нескінченною купою грошей.

День збігав за днем, місяць за місяцем, а в його житті нічого не змінюва-
лося. Він сам себе запитував: чого ще можна хотіти, адже і так усе є? Утім, 
він відчував, що бажане щастя йому так і не усміхнулося.

— У моєму величезному будинку мені самотньо. Красуня дружина не ті-
шить мене. І гроші, яких я так прагнув, не дають мені задоволення, — скар-
жився він.

Тоді з’явився чарівник і сказав:
— Ти попрохав у мене будинок, але не тепла й затишку в ньому! 

Ти попрохав дружину, але не любові й взаєморозуміння! Ти попрохав 
у мене грошей, але жодним словом не обмовився про свободу, силу й ра-
дість, які вони можуть дати! А тепер іди і досягни всього цього своїми  
зусиллями!

Чарівник зник, а чоловік прийшов до тями у своєму старому будинку, 
без дружини та грошей. Утім, тепер він добре знав, чого хоче насправді.

Сучасна притча

Відповідь царя
кось цар видав наказ про заборону жителям його краї-
ни їсти ті страви і пити ті напої, які вживає він сам.

Невдовзі один сановник приготував царську страву 
і запросив іншого розділити з ним заборонену їжу. По-
обідавши, гість написав царю донос на господаря, який 
пригощав його. «Я сам це бачив і не в змозі приховати 
від тебе», — зізнався він.

У відповідь донощик отримав від царя послання, на-
писане на зворотному боці доносу: «Ми возносимо тобі хвалу за вірнопід-
данські почуття і суворо засуджуємо порушника наказу. Особливо за те, що 
він не вміє зберігати таємниць і розкриває їх перед такими, як ти».

Перська притча


