
АБРАГАМ ЛІНКОЛЬН 

Жив звичайний фермер і у нього був син. Син старанно навчався і став юристом. Він був простим 

та скромним. Він не був егоїстом і  дотримувався шляху істини. Одного дня він став Президентом 
Сполучених Штатів Америки. Цей чоловік – Абрагам Лінкольн. 

Як син бідного фермера став Президентом Сполучених Штатів? У нього були три гарні якості:  

доброта, скромність та правдивість. Він завжди сам робив свою роботу і не очікував, що хтось 
зробить роботу за нього. 

Одного дня, коли Президент Лінкольн йшов до Конгресу, він побачив безпорадну свиню, що 
застрягла у багнюці. Лінкольн відчув жалість до тварини і спробував уявити, як би він почував себе 

на місці цієї свині. Він вирішив допомогти, попрохавши водія зупинитись для того, щоб він міг 
витягти свиню з багнюки. 

Водій зупинився, і Президент Лінкольн вийшов. Водій сказав Президенту: «Ви зачекайте, я витягну 
її. Я не хочу, щоб Ви забруднили свій одяг». 

Президент відповів: «Я не турбуюсь про свій одяг. Життя свині важливіше». 

Водій сказав: «Зачекайте, я спробую. Якщо у мене не вийде, Ви мені допоможете». 

Водій докладав зусиль витягти свиню з багнюки, але у нього не виходило. Тому Президент допоміг 

водію витягти свиню. Президент, витягуючи свиню з багнюки, дуже забруднив одяг. Водій 
запропонував відвезти Президента додому, аби той міг перевдягнутися. Однак Президент відповів,  
що не хоче запізнитися на зустріч та попросив водія прямувати до будівлі Конгресу.  

Коли він потрапив на зустріч, усі здивувалися від того, що трапилось з Президентом. Водій усе 

пояснив. Він розповів усім як Президент врятував життя безпорадної свині. Усі у Конгресі 
похвалили Президента за його доброту. 

Коли ви проявляєте доброту, дружбу і любов до інших живих істот, ви отримаєте багато щастя і 
задоволення у відповідь. Ви також можете отримати повагу від інших. 

Питання: 

1) Яким був Абрагам Лінкольн у дитинстві? 

2) Ким став Абрагам Лінкольн? 

3) Що від зробив по дорозі до Конгресу? 

4) Чому Абрагам Лінкольн не перевдягнувся?  

5) Що ми знайшли корисного для себе у цій історії? 


