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Небагато людей в наш час стають вбив-
цями. Та й ті ізольовані від суспільства у 
в’язницях. Тому, здається, шосту заповідь, 
яка забороняє вбивство, виконати дуже 
легко. Але Бог дав цю заповідь не тому, що 
раніше люди були більш жорстокими, а щоб 
підкреслити щось важливе.

Неодноразово Біблія розглядає питання про 
те, хто саме повинен вважатися вбивцею 
і на яке покарання він заслуговує. Кожен, 

хто навмисне убив свого ближнього, повинен бути 
покараний. Для людини, яка вбила випадково, без 
злого наміру, Господь призначив певні міста, куди 
така людина могла втекти. Після розгляду її спра-
ви на раді старійшин міст вона могла жити в тому 
місті до смерті великого священика. Якщо ж там 
намагалася сховатися людина, яка навмисно вбила 
свого ближнього, заповідь Господня наказувала 
брати таку людину на смерть навіть від Божого 
жертовника.

Як відомо, перше вбивство на землі вчинив 
первісток Адама: Каїн убив свого брата Авеля, 
тому що жертва того була приємна Богу. Чому Бог 
відкинув жертву Каїна? Очевидно, була причина, 
і Бог вказав на те, що вона існує. Але сліпота і 
гордість перешкодили Каїну це побачити. І замість 
того, щоб докопатися до суті проблеми, він вирішив 
«розібратися» з суперником, обірвавши його життя. 
Ця біблійна історія ілюструє шосту заповідь. Вона 
засуджує умисне вбивство – свідоме, злочинне і 
протизаконне позбавлення життя іншої людини. 

У суботу ввечері Роберт Гарді повернувся 
з церкви пізно. Не можна сказати, що він 
ретельно відвідував церкву, але кілька 

слів, які сказав йому зранку при зустрічі свяще-
ник, змусили його туди піти. Погода була погана, 
тому дружина не пішла з ним. Містер Гарді ще з 
порога сказав дружині:

– Ніхто більше не змусить мене йти на ве-
чірню службу! Там зібралося з 50 осіб. Чи варто 
було опалювати й освітлювати приміщення? І 
яка нудна проповідь! Містер Джонс, наш свяще-
ник, постарів, його давно пора замінити іншим, 
молодим і сучасним, бо він теревенить одне і те 
ж: треба рятувати душу! Його послухати – то 
кожен повинен тільки те й робити, що думати про 
загробне життя. О, як він мені набрид! Якщо так 
піде далі, я взагалі перестану платити внески в 
церковне братство.

– На якому тексті з Євангелія будува-
лася проповідь? – запитала місіс Гарді.

– Я добре не пам’ятаю. Щось на взірець: «У 
цю ніч візьметься від тебе душа твоя». Не вірю 
в силу проповідей, якими залякують народ, щоб 
страхом гнати на небо. 

Сказавши це, він зняв верхній одяг і сів на 
диван перед палаючим каміном. 

– Де дівчатка? – запитав він незабаром. 
– Аліса нагорі, читає; Клара і Бессі пішли 

до Какстонів. 
– Чому це вони пішли туди? 
– Приходив Джеймс і запросив їх. 
– Але ж я заборонив їм мати справу з Как-

стонами!
Містер Гарді встав, пройшовся по кімнаті, 

потім знову сів. 
– А сини де? – сердито запитав він.
 – Віллі у своїй кімнаті, вчиться. А Джордж 

не сказав, куди пішов. 
– Нічого собі сімейка! Скажи мені, Мері, чи 

буває хоч один вечір, коли всі наші діти вдома? 
– А ти сам, Роберте, чи багато вечорів про-

водиш вдома? – запитала місіс Гарді. – У тебе 
то клуб, то збори, то літературні вечори, то 
засідання директорів... 

Чоловік мовчав... Він розумів, що дружина 
має рацію. Майже всі вечори він проводив у клу-
бах, вчених товариствах, ніколи не відмовлявся 
від приватних пишних обідів, а дружина сиділа 
самотою вдома. І діти стали йому майже чужі. 
Йому не подобалося, що вони заводили знайом-
ства, які він не схвалював. Собі ж він ні в чому 
не відмовляв, жив для свого задоволення. Поки 
ніщо не перешкоджало його інтересам, він був 
добродушною людиною. Дружині давав досить 
грошей, щоб вона могла розкішно обставити бу-
динок, купувати вбрання, подорожувати з дітьми. 
Але коли щось порушувало його плани або ж 
хтось просив про особисту послугу і потрібно було 
у чомусь собі  відмовити, він ставав жорстоким.

(Продовження на 3-й стор.).
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ЗАПОВІДЬЗАПОВІДЬ
«Не вбивай!»«Не вбивай!»  (Вихід 20:13)(Вихід 20:13)

Адже людське життя – це 
дар Божий, не можна за-
грожувати йому ні ділом, ні словом.

Звичайно, мало хто вирішує свої проблеми таким 
радикальним чином, як Каїн. Тому й заповідь, яка 
забороняє вбивство, багатьом видається неакту-
альною. Можливо, й ви такої ж думки. Якщо так, то 
тільки тому, що ви не збагнули повного біблійного 
значення заповіді «Не вбивай».

Слова Ісуса Христа про цю заповідь відкривають 
її глибинне значення. У Євангелії від Матвiя (5:21) 
Ісус говорить: «Ви чули, що було стародавнім наказа-
не: Не вбивай, а хто вб’є, підпадає він судові. А Я вам 
кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, під-
падає вже судові. А хто скаже на брата свого: рака, 
підпадає верховному судові, а хто скаже дурний, 
підпадає геєні огненній». Євреї в часи Ісуса знали, 
що Бог заборонив вбивати і що вбивця повинен бути 
покараний. Словами «А Я вам кажу» Ісус вносить 
поправку в заповідь про вбивство. Відтепер ніхто не 
міг сказати, що він ніколи не вбивав. Ісус говорить: 
«У Моєму Царстві у вас ніколи не повинно бути навіть 
думок про вбивство». Він простежує акт вбивства до 
його джерела. Корінь вбивства Господь бачить в гніві 
і ненависті. Ці стани людської душі Він засуджує так 
само, як і саме вбивство, викликане ними. 

Слово «рака», яке тут згадується, важко 
перекласти, його зміст можна передати словами 
«нікчема», «погань». Основна ідея полягає в тому, 
що кожен, хто зневажає іншу людину, чинить гріх. 
Хто ми такі, щоб зневажати іншого? Усі ми згрішили 
і не відповідаємо Божо му ідеалу. Але Бог у Своїй 

благодаті прийняв нас і знову зробив Своїми ді-
тьми. І сус прийшов померти за нас. Без Нього ми 
ніщо. Крім того, Ісус помер не тільки за мене, але 
й за кожного з нас. Отож я повинен ставитися до 
ближ ніх з повагою. Адже «вбити» можна і сло вом, 
і недобрим поглядом. Взявши це до уваги, ми зрозу-
міємо, що пліткар і наклепник – це вбивця з добрим 
ім’ям. Адже саме зневага до ближ  нього лежить в 
корені вбивства. 

Сло ва «кожен, хто гнівається на брата сво   го» 
знайомлять нас із ще одним видом порушників цієї 
заповіді. Чому Хрис   тос трактує гнів як недотримання 
заповіді «Не вбивай»? Тому, що гнів породжує вбив-
ство. При цьому мається на увазі не миттєвий гнів, 
який швидко спалахує, але так само швидко гасне. 
Не про такий гнів го во рить Ісус. Він веде мову про 
гнів, який людина виношує, леліє, не хоче його по-
збутися. Це гнів, який жадає помсти. І, за сло вами 
Ісуса, він рівнозначний вбивст ву. Він коріниться в 
серці і розумі.  І він може врешті-решт призвести 
до вбивства. 

Так сталося з Каїном. Писання розповідає: «І 
сильно розгнівався Каїн». Якраз з цього і по чалось 
вбивство – з ненависті Каї на до Аве  ля. Каїн пору шив 
шосту заповідь тоді, коли вперше потурав злобі, що 
оселилася в його серці. Потенційно він вже в ту мить 
був вбивцею. Якщо навіть людина, яка носить у серці 
гнів, і не вчинить факти чного вбивства, як Каїн, вона 
все ж да лека від Бога і підлягає суду.

(Закінчення на 2-й стор.).
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Слова мудрості: «Істинна свобода — це життя для Христа«Істинна свобода — це життя для Христа».».
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l ХРИСТИЯНСЬКА ПРОЗА

СОНСОН

Президент України Віктор Ющенко вніс до Верховної Ради проект 
Закону України «Про внесення змін до статті 161 Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних 
переконань». Про це повідомила прес-служба Президента України.

Запропоновані цим законопроектом зміни до Кримінального кодексу 
передбачають посилення кримінальної відповідальності за порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності 
або ставлення до релігії. 

РІСУ.

У Києві 18 січня відбулося за-
сідання ініціативної групи щодо 

створення Всеукраїнської політичної 
партії «Праведність». На засіданні 
обрали організаційний комітет, за-
вданням якого є підготовка і прове-
дення засновницького з’їзду партії. До 
складу комітету увійшли громадяни 
України – представники громадських 
організацій, юристи, представники 
мас-медіа. Про це повідомляють 
Новини християнського світу з по-
силанням на прес-службу руху «Пра-
ведність».

На засіданні обговорювалися 
питання необхідності створення в 
Україні політичної сили, здатної при-
нести християнські цінності в політику 
і суспільство України. Було ухвалено 
одноголосне рішення про створення 

в Україні політичної партії «Правед-
ність». Усі учасники ініціативної групи 
ухвалили і підписали декларацію. 

У ній, зокрема, наголошено, що 
політична партія «Праведність» ство-
рюється для того, щоб «устрій і закони 
держави були максимально прибли-
женими до біблійних форм і принци-
пів, а також до природних законів, 
які встановив Господь для захисту 
інтересів Царства Божого, моральних 
і духовних цінностей, притаманних 
народу України; і для відстоювання 
прав і свобод громадян України». 

Члени партії ставлять також перед 
собою мету виступати проти «несу-
місних з християнською мораллю дій, 
які можуть призвести до ще більшого 
скочення країни і суспільства в прірву 
аморальності і бездуховності».

l ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ

Президент вніс до ВР Президент вніс до ВР 
законопроект, що посилює від-законопроект, що посилює від-

повідальність за порушення повідальність за порушення 
рівноправності громадян за рівноправності громадян за 
расовою, національною або расовою, національною або 

релігійною ознакамирелігійною ознаками

В Україні створили В Україні створили 
партію праведниківпартію праведників

Чарльз Шелдон
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КІНЦЕВА ДОЛЯ ЛЮДСТВА:КІНЦЕВА ДОЛЯ ЛЮДСТВА:  
коментар коментар на Книгу на Книгу 

Об’явлення Об’явлення 
ІваІвана Богослована Богослова

ВІРТУАЛЬНЕ ВІРТУАЛЬНЕ 
РАБСТВОРАБСТВО

Одна-єдина Одна-єдина 
дорогадорога

ГАРНА ГАРНА 
«ВАДА»«ВАДА»
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«...дякуючи Отцеві, що вчинив нас до-
стойними участи в спадщині святих у світлі, 
що визволив нас із влади темряви й пере-
ставив нас до Царства Свого улюбленого 
Сина» (Кол. 1:12-13).

Кожен з нас живе в якійсь державі, маючи при цьому 
певну відповідальність перед нею і відповідне грома-
дянство. Ми маємо також певні гарантії і захист лише 

тому, що є громадянами цієї держави. Навіть новонародже-
не дитя, яке своїм народженням принесло більше клопотів 
і турботи, аніж реальної користі і віддачі суспільству, має 
повне право на забезпечення і захист лише тому, що воно 
— громадянин!

Але, окрім держав — з різними життєвими укладами, 
суспільними устроями, рівнями розвитку і цивілізації на 
землі існують ще два духовні царства — царство темряви, 
де панує диявол, і Царство Христа або, як ми вище читали, 
Царство улюбленого Сина Божого. Вони існують незалежно 
від волі людей. Кордони цих царств не мають видимих об-
рисів і ліній розмежування, вони проходять через серця і 
душі людей. Вони співіснують в кожній державі, у кожному 
місті і селі, в кожній сім’ї.

Ці царства перебувають у постійному протистоянні, вони 
завжди співіснують, але ніколи не змішуються. Неможливо 
з’єднати темряву зі світлом, правду з брехнею, зло з до-
бром, ненависть із любов’ю, жадібність і грошолюбність з 
жертовністю.

Кожен з нас перебуває на території однієї із цих держав. 
Якщо у фізичному світі поряд з державами різної, часом про-
тилежної, політичної орієнтації існують і так звані нейтральні 
держави, то в духовному світі такого немає. Ти не можеш 
сказати, що живеш сам по собі, що ти вільний і від Бога, і 
від диявола. Ісус Христос сказав чітко і зрозуміло: «Хто не 
зо Мною, той супроти Мене; і хто не збирає зо Мною, той 
розкидає» (Мт. 12:30).

Таким чином, дорогий читачу, якщо ти не в одному 
царстві, виходить, ти в іншому, і якщо ти не друг Божий, 
то ти — Його ворог.  Усяка філософія про несприйняття 
цієї простої правди в жодному разі не позбавить тебе від 
відповіді на запитання: «Людино, де ти?».

Апостол Павло в Посланні до римлян в шостому розділі 
у 16-му вірші пише: «Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте 
себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, 
— або гріха на смерть, або послуху на праведність?».

Чіткіше не скажеш. Тобі і тільки тобі вирішувати, до якого 
царства прилучитися, чиїм підданим бути, які наслідки до-
ведеться пожинати.

У Біблії чітко викладені і програма, і цілі кожного царства. 
«Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати 
та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком 
щоб мали» (Ів. 10:10).

Сатана, або диявол, не рекламує так відверто свої за-
вдання і цілі, він загортає все зло в яскраві етикетки, і люди 
легковажно клюють на цю принаду. Розбещеність, зло, 
безсоромність і безчинство подаються у дуже привабливих 
виглядах — і суспільство самознищується.

На вулиці всі такі «круті» і гарні, але загляньте в «замкову 
шпарину», і ви побачите зруйновані сім’ї, осиротілих дітей, 
самогубства і передчасну смерть у віці 20-30 років, побачите 
безвихідь і безперспективність, відсутність спокою і радості, 
які так необхідні людині. Це і є сама суть, прихована від 
сторонніх очей.

Сьогодні нормальним явищем стали будинки переста-
рілих, тому що старі нікому не потрібні. Наявність таких 
будинків — це кричуща ганьба нашого суспільства.

Діти сьогодні теж багатьом не потрібні, і від них стара-
ються позбавитися. Дитячі будинки — це видима виразка 
суспільства. Дитяча безпритульність і дитяча злочинність 
перевищили розміри повоєнного лихоліття. Це якраз і є 
плоди царства темряви, яким керує диявол. І завдання 
цього царства — вкрасти твоє щастя, вбити твою надію, 
знищити твоє майбутнє.

Є й інше царство — Царство Боже. Як його розпізнати, де 
воно розміщене? Релігійні вожді запитали Ісуса Христа, яким 
чином прийде це не зовсім зрозуміле Царство. Ісус відповів: 
«Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть: «Ось тут» 
або: «Там». Бо Божеє Царство всередині вас!» (Лк. 17:20-21).

Таким чином, щоб перебувати в Царстві улюбленого 
Сина Божого, не треба переїжджати в інше місто чи село, 
треба просто чесно переглянути свою життєву позицію і 
звершити «еміграцію», не виходячи зі свого приміщення. 
Як? Повернутися лицем до Бога, тому що в Царство Свого 
Сина переводить людей Бог-Отець.

У Діях апостолів у 30-31 віршах 17-го розділу написано: 
«Не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось тепер усім 
людям наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, 
коли хоче судити поправді ввесь світ через Мужа, що Його 
наперед Він поставив, і Він подав доказа всім, із мертвих 
Його воскресивши».

Отже, Біблія проголошує нам волю Божу. Залишаючи 
за людиною право вибору. Бог, проте, попереджає, що у 
визначений час одне з царств буде анульоване і буде звер-
шений праведний суд Божий. Але це буде потім, свого часу, 
а сьогодні Бог кличе тебе і чекає на твоє рішення.

Сергій ПОВСТЯНИЙ.
Пастор церкви «Віфанія».

Пора «емігрувати»Пора «емігрувати»

Тиждень молитов за єдність хрис-
тиян має вже 40-річну всесвітню 
традицію. В Україні його про-

водили вдруге. У рамках цього Тижня 
православні, католики східного та 
латинського обрядів, протестанти 
збиралися разом на молитву у храмах 
різних конфесій. Темою Тижня стали 
слова апостола Павла: «Невпинно 
моліться». 

«Якщо ми називаємось христия-
нами, але не живемо євангельськими 
цінностями, то наша молитва – тільки 
до стелі. А хотілося б, щоб вона була 
до Неба», – сказав у проповіді Михайло 
Паночко, старший єпископ Церкви Хрис-

У Києві завершився 
тижневий молитовний 

марафон за єдність християн

Євангеліст Іван, апостол любові, пише 
у своєму посланні: «Кожен, хто не-
навидить брата свого, той душогуб. 

А ви знаєте, що жоден душогуб не має 
вічного життя, що в нім перебувало б». 
Слова Івана свідчать про те, що вбивство 
згубне для душі самого вбивці і що кожен, 
хто ненавидить, «підлягає суду» і не має 
життя вічного нарівні з вбивцею. 

Ненависть – не дуже велике зло в очах 
сучасного світу, але Бог називає того, хто 
ненавидить, вбивцею. Варто задуматися, 
і ми зрозуміємо, що це – вбивця у зародку. 
Є мотив, хоча вбивство може і не скоїти-
ся. Недостатньо не вдарити людину; не 
можна навіть таїти в серці злого почуття 
щодо неї.

В основі шостої заповіді лежить ідея 
святості, цінності і недоторканності люд-
ського життя. Чому ж людське життя таке 
цінне і недоторканне? Передусім тому, що 
воно належить Богу. Кожна людина – це 
Боже творіння і Божа власність. Тільки 
Бог має право розпоряджатися людським 
життям. По-друге, людське життя цінне 
тому, що кожна людина створена за об-
разом і подобою Божими. Вбивати людину 
– значить, руйнувати образ Божий. Таким 
чином, вбивство і ненависть, що лежить 
в основі вбивства, – це знищення Божого 
творіння. Вбивство – це акт, протилежний 
творінню. Бог створив людину і вдихнув в 
неї дихання життя. А вбивця позбавляє 
людину життя, знищуючи Боже творіння. 

Бог сказав Каїну: «Що ти зробив? Голос 
крови брата твого взиває до Мене з землі» 
(Бут. 4:10). «Голос крові… з землі»! Земля 
– це теж Боже творіння. Таким чином, 
творіння виступає свідком проти вбивць. 
Вбивця позбавляє життя людину. І в ній 
вбиває її майбутніх дітей, внуків, справу її 
рук і досягнення, які вона не встигла зроби-
ти. А це вже злочин проти всього людства!

Вбивство ще й тому такий жахливий 
гріх, що вбивця узурпує Божі права на 
володіння людським життям. Узурпація 
– це незаконне захоплення влади. Тому 
вбивство – це незаконне захоплення або 
привласнення Божих прав на володіння 
людським життям. Людське життя нале-
жить його Творцю. А вбивця бере на себе 
право виступати в ролі Бога і Судді. 

Одним із найбільш поширених різно-
видів вбивства залишається самогубство. 
Це те саме вбивство. Різниця полягає лише 
в тому, що вбивця вбиває іншу людину, а 
самовбивця позбавляє життя себе. Напи-
сано: «Хто виллє кров людську з людини, 
то вилита буде його кров, бо Він учинив 
людину за образом Божим» (Буття 9:6). 

Людина, яка закінчує життя само-
губством, відкидає владу Бога і бере на 
себе роль судді і господаря свого життя. 
Таким чином, самогубство – це бунт проти 
Творця. Бог створив людину для життя. У 
Бога є плани на кожного з нас. Закінчу-
ючи життя самогубством, людина пере-
креслює Божі плани щодо свого життя. 
Господь хоче, щоб ми мали вічне життя. 
А самогубство перекреслює Божий план 
спасіння і жертву Ісуса Христа на Голгофі 
за наші гріхи. 

Тим, хто, можливо, вважає самогуб-
ство розв’язанням своїх проблем, варто 
зрозуміти дві речі: по-перше, самогубство 
не є виходом з безвихідної ситуації. По-
друге, безвихідних ситуацій не буває. 
Розв’язати наші проблеми можна лише 
шляхом довіри до Бога. 

У наші дні найпоширенішу форму 
вбивства заховали за медичну формулу 
«переривання вагітності». Одні вважають, 
що народження дитини завадить їм жити 
для свого задоволення, інші кажуть, що не 
«варто примножувати убогість», треті на-
водять інші аргументи. У нашій країні, яка, 
до речі, першою у світі узаконила аборти, 
майже все населення – вбивці або спіль-
ники вбивства беззахисних ненароджених 
дітей. Адже ембріон, яким би маленьким 
він не був, – це вже жива людина зі своєю 
особливою зовнішністю, характером, 
душею і майбутнім. Напевне, приймаючи 
зародження нового життя за неприємний 
жарт, ті, хто повинен був би в першу чергу 

тиян Віри Євангельської України. Він 
нагадав присутнім про великий привілей 
християнина – приходити до Бога через 
молитву. Єпископ наголосив: «Ми мало 
молимось і тому слабнемо. А духовно 
слабких людей неможливо об`єднати». 

 «Цього року в молитву включилися 
п`ять конфесій: Римо-Католицька Церк-
ва, Українська Греко-Католицька Церк-
ва, Українська Православна Церква МП, 
Українська Православна Церква КП та 
Церква Християн Віри Євангельської 
України, – розповів д-р Ігор Шабан, го-
лова комісії УГКЦ для сприяння єдності 
між християнами. – Кожна Церква мала 
«вільну руку» у творенні молитви. Тобто 

в кожній громаді молитва відбувалася у 
притаманному їй стилі. Запрошені могли 
вільно долучитися до неї. Варто додати, 
що у двох Церквах до молитви були за-
лучені державні представники: в УПЦ 
КП – представники силових структур, а 
в Церкві Християн Віри Євангельської 
– працівники пенітенціарної сфери». 

Завершальна зустріч відбулася 25 
січня 2008 року в Церкві Християн Віри 
Євангельської України. Перед зібрани-
ми виступили о. Костянтин Пантелей 
(УГКЦ) та пастор Рустам Фатуллаєв 
(ЦХВЄ). Вони разом працюють у Місії 
духовної та благодійної опіки в місцях 
позбавлення волі, що діє при Всеукра-
їнській Раді Церков. 

«Я дякую Богові, що Він дозволяє 
нам, попри доктринальні, інтелектуальні 
та культурні відмінності і перешкоди, 
робити найголовніше в нашому житті 
– допомагати потребуючим», – сказав 
о. Костянтин. 

А Рустам Фатуллаєв наголосив: 
«Ми, насамперед, маємо називати себе 
християнами, а вже потім говорити про 
належність до конфесії. У нашій співп-
раці ми досягли згоди, коли зрозуміли, 
що треба рятувати людей, які взяті на 
смерть. А коли бачиш людину в потребі, 
то не запитуєш, хто якої конфесії, а 
просто допомагаєш». На питання про 
єдність Церков пастор відповів: «Ми 
можемо об`єднатися в служінні Богові 
і людям».

РІСУ.

охороняти і берегти беззахисне дитя, 
– батьки і лікарі – безжально знищують 
його. Який страшний парадокс!

Найголовніше в біблійному погляді на 
аборти те, що в Писанні взагалі не існує 
закону, який би регулював цю тему. У 
біблійному розумінні життя аборт – це 
щось нездійсненне. Єврейські жінки на-
віть думки про це не допускали. Кожен 
ізраїльтянин знав, що дитина у утробі 
матері – це повноцінна людина. Біблія 
вчить, що людина створена за образом і 
подобою Бога. Як вінець Божого творіння, 
людина відрізняється від усіх інших живих 
істот, що мешкають на землі. Писання 
не говорить, що людина стає людиною з 
віком або в результаті інтелектуального, 
фізичного і морального розвитку. Людина 
отримала властивість і здатність бути 
людиною у момент створення. Єврейське 
слово, яке використовується в Старому 
Заповіті при розмові про ще не народжену 
дитину, означає дитину – як малюка, так і 
підлітка. У євреїв не було окремого слова  
для позначення ненароджених дітей. 
Ненароджена дитина вважалася такою 
ж дитиною, як і всі інші, тільки набагато 
молодшою. 

Саме тому християнство прирівнює 
аборт до вбивства людини. Як би непри-
ємно це не звучало, але якщо ви зробили 
аборт, перед Богом ви – вбивця. Якщо 
ви словом або справою підштовхнули 
жінку до аборту, то ви – співучасник цього 
вбивства. А про вбивць Біблія говорить, що 
вони не успадкують Царства Божого.  

Є ще одна категорія людей, які свідомо 
скорочують роки свого життя, постійно 
вживаючи ал ко го ль, наркотики, тютюн. 
Якщо я зло вживаю засобами, які шкодять 
моєму здоров’ю і тим самим вкорочують 
моє життя, то чи буду я менше ви нен перед 
Бо гом, ніж та людина, яка позбавляє себе 
життя в одну мить? Звичайно, ні! Апостол 
Павло пише: «Чи не знаєте ви, що ви 
Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? 
Як хто нівечить Божого храма, того зніве-
чить Бог, бо храм Божий святий, а храм 
той то ви!». Якщо хтось вважає, що може 
жити, як йому заманеться, то він глибоко 
помиляється. У нас є відповідальність 
перед Богом турбуватися про своє ті ло, а 
не руйнувати його.

Заповідь: «Не вбивай» походить з 
біблійного принципу: «Люби свого ближ-
нього, як самого себе!». Ми зобов’язані 
любити ближніх, проявляти до них турботу, 
чуйність, милосердя. Людина не може лю-
бити Бо га, не люблячи свого ближ нього. А 
якщо ми живемо у мирі з Богом, то нами 
повинен керувати принцип Божої турботи 
і любові. На ші стосунки з людьми – це 
тест на те, чи дійсно ми є християнами. 
Апостол Іван писав: «Улюблені, любім 
один одного, бо від Бога любов, і кожен, 
хто любить, родився від Бога та відає Бога! 
Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог 
є любов!».

Пам’ятаймо, що кожен з нас – унікаль-
ний, такої людини ніколи не було і не буде 
у всесвіті. У кожного з нас свої, особливі 
стосунки з Творцем, Який дав нам шанс 
проявитися в житті якимсь унікальним 
чином. І це жахливо, коли інша людина 
перериває чийсь розвиток, забирає уні-
кальний шанс, який дав Творець. 

Що ж робити, коли ми усвідомили, що 
переступили шосту заповідь і тепер не 
спроможні виправдатися перед Богом? 
Наше становище було б безвихідним, якби 
не милість Божа. Треба визнати свій гріх 
перед Ісусом Христом і просити Його про 
допомогу і милість. 

Перед нами вибір: примиритися з Богом 
через Ісуса Христа, Який помер за наші 
гріхи на хресті, або загинути і піти в пекло. 
Господь не хоче нашої загибелі. Він прагне 
дати нам нове, вічне життя. Усе, що нам 
необхідно зробити, – це покаятися у своїх 
гріхах і попросити в Нього прощення. А Він, 
будучи вірний і праведний, простить нам 
гріхи і очистить від всякої неправди.

Роман СОЛОВІЙ.
Ректор Львівської 

богословської семінарії.

ШОСТАШОСТА заповідь заповідьШОСШОСТАТА заповідь заповідь
«Не вбивай!»«Не вбивай!»  (Вихід 20:13)(Вихід 20:13)

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
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(Продовження. Поч. на 1-й стор.)

Роберт Гарді був членом церков-
ного братства 25 років, і всі його 
знали як щедрого жертводавця. 

Він цим пишався, але ніколи ні за 
кого не клопотав, нікому не приділяв 
навіть хвильки свого часу. Минулого 
тижня священик написав йому теплого 
листа, в якому дякував за багато-
річну матеріальну підтримку і просив 
прийти у середу ввечері на зібрання. 
Роберт обурився. Що це таке? Його 
запрошують на молитовне зібрання! 
Він навіть не пам’ятає, коли був на 
такому зібранні востаннє – для нього 
це видавалося нудним. І як містер 
Джонс наважився написати йому 
таке? Жбурнувши лист у кошик, він 
навіть не відповів на нього.

У четвер ввечері він чудово провів 
час за своєю улюбленою грою у ша-
ховому клубі. Роберт був прекрасним 
гравцем.

Випадково зустрівшись з містером 
Гарді на вулиці, завідувач недільної 
школи нерішуче запитав, чи не міг би 
той по неділях займатися з групою 
хлопчиків. Ця пропозиція просто 
обурила його. Він – впливова, багата 
людина, керуючий найбільшими в кра-
їні залізничними майстернями – буде 
витрачати час на те, щоб навчати яки-
хось обірванців у недільних школах?! 
Гарді обірвав розмову, зіславшись на 
брак часу.

Отже, він лежав на дивані і похмуро 
вислуховував, як дружина звинувачу-
вала його в себелюбстві. Докір цей 
анітрохи не зачепив його – він не мав 
наміру жертвувати хоч чимось, що лес-
тило його гордості і марнославству.

Після тривалого мовчання дружина 
сказала: 

– Коли тебе не було, приходив ста-
роста з майстерні, містер Бернс. 

– Що йому було потрібно? 
– Він сказав, що від вибуху однієї 

реторти четверо робітників сильно 
постраждали. Усі інші покинули роботу 
і пішли додому. 

– А що, Бернс не міг замінити по-
терпілих іншими? 

– Тому-то він і хотів побачити тебе. 
Йому потрібні розпорядження. Люди 
навідріз відмовилися продовжувати 
роботу, і я не засуджую їх за це. Ро-
берте, ти не боїшся, що Бог покарає 
тебе за те, що в майстернях працюють 
по неділях? 

– Дурниці, Мері, — заперечив міс-
тер Гарді, хоча в його голосі появився 
відтінок незручності. – Робота не може 
зупинятися. Залізниці служать сус-
пільству; вони не можуть відпочивати 
по неділях. 

– Виходить, коли Бог сказав лю-
дям, що вони не повинні працювати 
по неділях, то Він не мав на увазі 
залізничників?  

– Мері, я прийшов додому не для 
того, щоб вислухати ще одну пропо-
відь. 

Містер Гарді підвівся і сердито 
глянув на дружину. Йому чомусь зга-
далося їхнє колишнє житло в тихому 
селі, де він ріс разом з Мері. Старий 
будинок, у якому пастор збирав їх для 
молитви, тінисту алею, яка перетинала 
все село і по якій він проводжав додо-
му найвродливішу дівчину в селі...

Згадалася йому одна неділя, коли, 
повертаючись з церкви, він попросив 
Мері стати його дружиною. І тепер 
йому почувся запах польових квітів з 
великого лугу, ніби ці дивовижні пахощі 
наповнили кімнату. Так було тоді, коли 
Мері повернулася до нього і сказала 
те бажане «так», почувши яке, він був 
найщасливішою людиною у світі.

Мері підійшла до фортепіано. Сівши 
спиною до чоловіка, вона нервово взя-
ла кілька акордів. Містер Гарді знову 
приліг на диван.

Через якийсь час місіс Гарді повер-
нулася до чоловіка і сказала: 

– Роберте, чи не здається тобі, що 
ти повинен піти до містера Бернса і до-
відатися про потерпілих робітників? 

– Навіщо? Що я можу зробити? 
У нашому управлінні є лікар, який 

займеться ними. А що, вони сильно 
постраждали? 

– Одному вибухом вибило очі; іншо-
му доведеться ампутувати обидві ноги. 
Здається, його звати Сковіл. 

– Як?! Невже Ворд Сковіл?
 – Так, здається так його назвав 

Бернс. 
– Звісно, я завтра ж піду туди. Тіль-

ки що я зможу зробити? – пробурмотів 
містер Гарді.

Він згадав, як одного разу, коли він 
проходив по машинному відділенні, 
важка чавунна брила відламалася 
від величезної маси, яку піднімали 
вгору; вона впала б на нього і вбила 
на місці, якби Ворд Сковіл не відіпхнув 
його вбік, ризикуючи власним життям. 
Сковіла тоді вдарило в плече, і він 
лікувався більше місяця. Містер Гарді 
збільшив йому платню і перевів в інше 
відділення, на більш відповідальне 
місце.

Мері повернулася до фортепіано, і її 
пальці безцільно забігали по клавішах. 
Потім, перервавши гру, вона сказала: 

– Роберте, наша кухарка хоче піти 
від нас. 

Містер Гарді майже задрімав, але 
при цих словах здригнувся, сів і ви-
гукнув:

– Ну, сьогодні ти припасла для 
мене лише недобрі звістки, Мері! Що 
це таке? Думаю, кухарка хоче, щоб їй 
збільшили платню.

Місіс Гарді спокійно відповіла: 
– У неї вмирає сестра. Як тільки 

Бернс пішов, вона прибігла до мене і 
розридалася... Її сестра одружена з од-
ним з тутешніх робітників і вже кілька 
місяців хворіє на сухоти. Вони дуже 
бідні, а сім’я велика. Кухарка просто 
прибита горем. Вона залишає нас, щоб 
доглядати за сестрою. Лікарі сказали, 
що та проживе найбільше тиждень. 
Роберте, чи не могли б чим-небудь 
допомогти цій родині? 

– Якщо ми будемо допомагати 
всім зустрічним жебракам, то самі 
зубожіємо. До того ж якщо сестра 
кухарки одружена з одним із наших 
робітників, то він, звичайно, отримує 
достатню платню, щоб прогодувати 
свою родину. 

– Ну, а якщо цей робітник став калі-
кою? – спокійно запитала місіс Гарді.

– А для чого тоді страхові компанії? 
Вони нехай і допомагають. При чому 
тут ми?

– Сестра кухарки погано говорить 
англійською, і я не все зрозуміла. Але 
якби це була родина Ворда Сковіла, 
ти зробив би для них хоч що-небудь, 
Роберте?

– Напевне, – відповів містер Гарді. 
— Але в мене немає коштів, щоб за-
довольняти всі прохання. Не можна 
тільки те й робити, що постійно роз-
давати...

Мері не відповіла, вона знову поча-
ла грати, але музика її стомила. Вона 
підійшла до маленького столика біля 
кушетки. Містер Гарді вже спав.

Мері з сумом подивилася на чо-
ловіка. Вона розуміла, що починає 
втрачати повагу до людини, якою 
колись захоплювалася і яка перед 
вівтарем присягалася присвятити усе 
своє життя її щастю. Не можна сказа-
ти, що вона розлюбила чоловіка, але 
вже не мала до нього колишньої шани 
і поваги...

Вона довго сиділа так, аж поки не 
прийшли додому дочки, Клара і Бессі. 
Сміючись, вони ввійшли до кімнати. 
Мати тихо сказала:

– Тихіше, дівчатка, батько спить! 
– От і добре, — відповіла Клара. – Я 

не бажаю чути, як він свариться через 

те, що ми буваємо в Какстонів.
– Я якраз хотіла поговорити з вами 

про це. 
І Мері відкликала дівчат в іншу 

кімнату.
– Чому батько заборонив вам 

бувати в Какстонів? Я не знала про 
це до сьогодні. Чи не пов’язане це з 
Джеймсом?

Дівчатка мовчали з хвилину. Потім 
Бессі, що була молодшою, випалила:

–Джеймс і Клара заручилися; вони 
завтра обвінчаються!..

Клара схлипнула і розпачливо за-
ридала. Місіс Гарді простягнула до неї 
руки і почала заспокоювати.

– Розкажи мені все, моя дівчинко. 
Я й не знала, що ти і Джеймс так 
прив’язані одне до одного.

–Так! – ридала Клара. – Ми любимо 
один одного... Батько здогадувався 
про це, тому й заборонив нам ходити 
туди.

– Кларо, адже ти ще дитина! А 
Джеймс?! Він зовсім хлопчик!

– Йому вже двадцять п’ять, а мені 
дев’ятнадцять, і він одержує сорок 
доларів на місяць, а буде одержувати 
ще більше, адже він найкращий стено-
графіст у штаті. Ми все обговорили, і 
я так хочу обвінчатися з ним! Люба 
мамо, дозволь!

Клара знову розплакалася, а Бессі 
сказала: 

– Так-так, мамо, вони розсудливі, 
і Джеймс дуже милий. Але я знайду 
собі кого-небудь кращого. Його сорока 
доларів на місяць мені не вистачило б 
навіть на ласощі. До того ж Джеймс 
не дуже гарний. 

– Ні, він дуже, дуже гарний! – закри-
чала Клара. – І він мужній, я вибрала 
б його з тисячі інших! Мамо, мені не 
потрібні гроші. Адже багатство не 
зробило вас щасливою.

Від слів дочки Мері сполотніла. По-
мітивши це, Клара ніжно обняла матір 
за шию і прошепотіла: 

– Пробачте мені, мамо. Я не хотіла 
засмутити вас, але я така нещасли-
ва.

Нещаслива? Її дорога дочка, яка 
тільки починає жити, пізнавши по-
чуття любові, нещаслива? Місіс Гарді 
хотіла щось сказати, але зупинилася, 
почувши кроки на сходах.

То була Аліса, старша дочка, яка 
стала інвалідом ще в дитинстві. Спи-
раючись на милиці, вона спритно 
спускалася по сходах. Ввійшовши до 
кімнати, Аліса зрозуміла, що тут щось 
відбувається, але вдала, що нічого не 
помітила, тільки запитала: 

– Мамо, чи не дивно, що батько 
так міцно спить? Я підходила до нього 
– його чоло вкрите потом.

– Зараз гляну, – сказала мати. Вона 
підвелася і вийшла з кімнати.

У цей час вниз спустився Віллі з 
книгою в руці і, підійшовши до Аліси, 
попросив: «Допоможи мені з уроками. 
Терпіти не можу цих римлян! Навіщо 
мені знати про всі їхні війни?».

Аліса почала читати книгу. У цю 
хвилину до кімнати зайшов Джордж, 
найстарший з дітей. Він сів, притягнув 
до себе маленьку Бессі і прошепотів 
їй на вухо:

– Любонько, мені знову потрібні 
гроші. Можеш мені дати трохи? 

– Звичайно. Але чому ти не попро-
сиш в тата?

– Я не можу, востаннє він мені на-
відріз відмовив.

– Ну, тоді забирай усе, що в мене є, 
– запропонувала Бессі.

Вона обожнювала свого стар-
шого брата, вважаючи його лица-
рем і героєм, і  ніколи не запиту-

вала, навіщо йому потрібні гроші. 
Саме в цей час місіс Гарді поклика-

ла дітей до кімнати, в якій спав їхній 
батько. Вона була надзвичайно бліда 
і вся тремтіла. Але щоб пояснити, що 
сталося, потрібно розповісти, який сон 
побачив містер Гарді, коли заснув на 
дивані перед каміном.

Йому здалося, що він вийшов з 
кімнати. Перед ним розстелявся весь 
простір землі з усіма її мешканцями. 
Він міг бачити кожен будинок, ресто-
ран, кожну крамницю і кожну хатину, 
бачити все, що там робилося. Він чув 
розмови всіх людей і навіть неви-
словлені думки серця. З безглуздим 
поспіхом він відшукав своє рідне місто 
– Бартон. Насамперед помітив будинок 
священика. Містер Джонс саме роз-
мовляв із дружиною:

– Люба, я зовсім втрачаю бадьо-
рість духа. Даремні мої молитви про 
дари Духа Святого – члени братства 
залишаються холодними й байдужими. 
Нині я особливо наполегливо запро-
шував усіх зібратися, а прийшла тільки 
жменька.

– Може, ти даремно хвилюєшся, 
Джоне. Згадай, яка сьогодні була 
погода. Та все ж містер Гарді був. Ти 
говорив з ним?

– Так, я підійшов до нього після 
зібрання, але він відповідав дуже 
холодно. А він найбагатший і, можна 
сказати, найталановитіший. Скільки 
добра він міг би зробити...

Містер Гарді не розчув кінця фрази. 
Він вже бачив перед собою вулицю, по 
якій йшов завідувач недільної школи. 
Містер Гарді читав його думки: «По-
гано йдуть у нас справи! Я просив міс-
тера Гарді взяти під свою опіку групу 
хлопчиків, що знема гають від нероб-
ства, але він відмовився. Містер Гарді 
– учена людина, знає хімію і геологію, 
він міг би зацікавити хлопчиків, міг 
би добре вплинути на них, розбудити 
бажання вчитися. Я не розумію, чому 
люди з такими здібностями і з такими 
коштами не задіють свою силу! Адже 
вважають себе християнами...»

Завідувач зник з поля зору. А містер 
Гарді побачив житло потерпілого від 
вибуху Сковіла, якому мали ампутува-
ти обидві ноги. Сила, якій містер Гарді 
не міг протистояти, змусила його ди-
витися і слухати все. Дружина Сковіла 
лежала на старому дивані, а кухарка 
містера Гарді стояла перед нею на 
колінах, ледь стримуючи сльози. Отже, 
це правда, що вони сестри. Залізнич-
ний хірург, за яким послали, ще не 
прийшов. Троє чи четверо робітників 
із дружинами прийшли до Сковіла. Тут 
же був їхній староста, містер Бернс. 
Хтось запитав у нього: 

– Ти ходив до містера Гарді? 
– Так, але він був у церкві. Я попро-

сив, щоб йому переказали про нещастя.
– У церкві?! Видно, і диявол по 

церквах ходить! Тільки що це йому, 
безбожнику, дасть? А чи прийде він 
сюди, адже це Сковіл врятував колись 
його від смерті.

– Не знаю, – коротко відповів 

Бернс.
Саме в цей час увійшов хірург і 

став квапливо готуватися до операції. 
Останнє, що чув містер Гарді, – це 
дикий лемент нещасної дружини, яка, 
намагаючись встати з дивана, зомліла. 
Двоє молодших дітей з жахом вчепи-
лися за сукню матері.

Далі містер Гарді побачив кімнату, 
у якій серед інших молодих людей був 
його старший син. Що це таке перед 
ними? Так, він не помилився: спиртні 
напої, карти. Ось де Джордж витрачає 
усі свої гроші!

Сам містер Гарді не був амораль-
ною людиною і гру на гроші, пияцтво 
й розбещеність вважав найогиднішими 
вадами. Побачене вжахнуло його. 
Йому хотілося відвести очі, але він 
змушений був дивитися і слухати. Усі 
молоді люди курили і пили.

Один з них, добре вдягнений, ска-
зав сміючись:

– Джордже, твій старий витріщив 
би очі, якби побачив тебе тут!

– Ще б пак, – відказав Джордж, та-
суючи карти і наповнюючи свій келих. 

– Слухай, а твоя сестра Бессі гар-
ненька. Познайом мене з нею. 

– Ні, – різко відповів Джордж. 
Джордж, хоча й часто бував у 

компанії цих людей, добре знав їм ціну 
і багато разів давав собі слово порвати 
з ними. Тільки через свою слабохарак-
терність він не міг цього зробити.

Почувши відмову Джорджа, його 
напарник по випивці спалахнув:

– Бач, яка принцеса... А чим її бра-
тик кращий за нас?

Джордж у відповідь вилаявся, 
зав’язалася бійка. Величезним зу-
силлям волі містер Гарді відірвав свій 
погляд від цієї принизливої сцени. І 
побачив свій власний будинок.

Вечір. Дружина самотньо сидить 
перед каміном. Думки її, ніби розпече-
не вугілля, проникають у серце містера 
Гарді і палять його...

«Як змінився Роберт, – думала 
місіс Гарді. – А коли ми жили в на-
шому старому Вермонті, він був такий 
славний, добрий і завжди веселий, 
хоч нам доводилося бідувати. Усі його 
думки були пов’язані з домом, зі мною. 
Чи розуміє він, як я прагну колишньої 
дружби? Він, звичайно, працював для 
мене. Але навіщо мені все це? Що зна-
чить ця розкіш порівняно з люблячим 
поглядом? О, Роберте, повернися до 
мене! Я така самотня! Нехай Господь 
забере все наше багатство, нехай про-
паде все, тільки б повернути колишні 
стосунки. Мені здається, я перестаю 
любити свого чоловіка! Великий, 
довготерпеливий і всеблагий Боже, 
допоможи мені!». І місіс Гарді впала на 
коліна, ридаючи і молячись.

У цей момент містер Гарді вже 
простягнув руки до своєї дружини, 
бажаючи потішити її, як це бувало 
за старих часів, але відчув, як якась 
нездоланна сила підняла його і поне-
сла повз зорі і планети, туди, де саме 
поняття про час зникало.

(Далі буде).

l ХРИСТИЯНСЬКА ПРОЗА

СОНСОН
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Лжепророк і 
десять царів 

Про лжепророка і його дії ми читаємо в Об. 
13:11-18; 16:10-14,16; 19:17-20. Про десять царів 
— соратників антихриста написано в Об. 17:12-14, 
16-17; 19:17-21. Почнемо з царів. В Об. 17:12-13 
читаємо: «І десять рогів, що ти бачив, є десять 
царів, котрі ще не одержали царства, але приймуть 
владу зі звіром, як царі на одну годину. Вони мають 
одні думки і передадуть свою силу і владу звірові 
(антихристу)».

Отож у мирний період (перші три з половиною 
роки) правління антихриста ці десять осіб, визнаних 
і впливових у своїх державах, будуть поступово 
йти до влади. Як антихрист, так само й ці майбутні 
десять керівників сильних держав цього світу пере-
биратимуть владу мирним шляхом, поступово. Усе 
буде відбуватися взаємоузгоджено, бо ці десять 
царів будуть одарованими й дуже впливовими 
людьми. 

Про їхні привабливі риси для зовнішнього 
сприйняття подбає сам диявол. 

 Для того, щоб вони прийшли до влади у своїх 
державах, диявол наділить їх розумом, мудрістю, 
приємним поводженням та іншими позитивними 
рисами. Їх на дуже високому рівні підтримуватимуть 
народи тих держав. 

Антихрист так само знатиме про плани диявола 
— кого конкретно буде поставлено на керівника 
кожної з цих десяти держав. Зв’язок між анти-
христом і десятьма царями буде духовний, і про це 
теж подбає диявол. Як і про те, щоб вони цілком 
були підпорядковані антихристу. Тому, коли вони 
прийдуть до влади (наприкінці мирного — на по-
чатку другого періоду), ці царі добровільно й охоче 
визнають над собою верховну владу антихриста. 
Напевно, у тих державах, а також у прихильників 
антихриста в інших країнах, буде велика ейфорія 
через ці події.

Ці люди будуть надіятися, що антихрист разом з 
царями ще більше поліпшить їм життя. І не схочуть 
збагнути, що за своє гріховне життя, розбещеність, 
аморальність, повне відкидання Бога дуже скоро 
вони будуть знищені як прихильники антихриста. 
Вони охоче приймуть на себе тавро звіра, а від 
Бога за це вирок один — смерть, та ще й з вели-
кими муками.

 Характеристика 
лжепророка

В Об. 13:11-18; 16:10-14, 16; 19:17-20 ми 
бачимо, що лжепророк появиться раптово, коли 
антихрист отримає від диявола всю духовну 
владу над землею, а десять царів дадуть йому 
політично-військове управління. Лжепророк усіма 
способами працюватиме на авторитет анти-
христа. Фактично, це буде дуже сильний демон 
у вигляді людини. Від диявола він отримає велику 
силу і зможе творити знамення й чудеса для того, 
щоб утвердити людей на думці, що антихрист 
— це божество.

У мирний період ми його не бачимо, але 
в диявола є лжепророки меншого рівня, які 
працюють проти Христової Церкви методами 
обману, підробки і зведення віруючих. Усім ке-
рує, звичайно, диявол. Тому й попереджає Ісус 
Христос: «Остерігайтесь фальшивих пророків, 
які приходять до вас в овечій одежі, а всередині 
— вовки хижі» (Мт. 7:15); «І появиться багато 
фальшивих пророків, і зведуть багатьох» (Мт. 
24:11); «Бо з’являться лжехристи і лжепророки і 
чинитимуть великі знамення і чудеса, щоб звес-
ти, як можна, і вибраних» (Мт. 24:24). Віруюча 
людина захитається, якщо в житті не стоятиме 
твердо на Божому Слові.

Опис лжепророка знаходимо в Об. 13:11: «І 
побачив я іншого звіра, що виходить із землі; 
він має два роги, подібні до ягнячих, і говорив, 
як дракон». Бажаючи наслідувати Бога, диявол 
створить свою диявольську трійцю: диявол 
— отець, антихрист — син, лжепророк — дух (Об. 

16:13-14). Ягнячі роги лжепророка свідчать, що 
зовні він подібний до мирного, лагідного ягняти. 
Але говорить це ягнятко, як дракон (диявол) — це 
і є підтвердженням, на кого працює лжепророк.

Число звіра — 666
Зупинимося на цій диявольській духовній трійці. 

У Старому Заповіті, в Євангеліях, у посланнях 
апостолів і в самому Об’явленні Івана у діях Бога 
ми часто бачимо цифру «7». Як-от:

— освячення сьомого дня по створенні світу 
(1 М. 2:2);

— сім Духів Божих (Об. 4:5);
— сім Церков (Об. 2:20);
— сім пар чистої худоби (1 М. 7:2-3);
— сім пар птиці;
— сім разів покроплювалися жертви за гріх 

(3 М. 4:6);
— сім разів обходили євреї Єрихон (Іс. Навина 

6:1-5);
— сім труб (Об. 8:2, повнота покарання).
Цифра «7», власне, означає досконалість, по-

вноту Божу. Наприклад, послання до семи церков 
в Об. 2, 3 ілюструють повну картину тих явищ, які 
відбувались, відбуваються і будуть відбуватися у 
всі часи в Христових місцевих церквах до їх під-
хоплення на небо.

Читаючи Об’явлення Івана, можна зробити ви-
сновок, що диявол хоче сісти на троні замість Бога 
і володіти всесвітом. Цього ніколи не станеться, він 
буде вкинутий навіки в озеро вогняне. І ніколи він 
силою і могутністю не зможе зрівнятися з Богом, 
що й відповідає цифрі «6». Тому ця духовна трійця: 
диявол — антихрист — лжепророк позначена в 
Божій книзі цифрою «666» (Об. 13:18). 

Більш детально про лжепророка, анти-
христа і джерела їх появи можна довідати-
ся з книги В. Боєчка «Близок всему конец» 
( 2005 р.).

Година 
випробування

Після підхоплення Церкви на землі 
залишаться люди, над якими запанував 
антихрист. По-перше, ті, що не знають 
Бога і не жили згідно з Божим Словом 
(хоча і вважали себе побожними); в осно-
вному, вони нейтральні щодо антихриста. 
По-друге, ті, які ненавидять Бога і загрузли 
в гріхах і розпусті: вони охоче підтримують 
антихриста. По-третє, ті, які не знають 
живого Бога і вірять в інших богів (серед 
них багато ортодоксальних релігійних 
адептів). Вони вороже сприймуть прихід 
антихриста, і таких на землі буде дуже 
багато. 

Усі вони живуть в різних державах 
світу. Але в тих десяти, де правлять 
прибічники антихриста, найбільше буде 
людей, які прагнуть приходу антихриста; 
там була найбільша гріховність, панували 
розпуста й аморальність. 

Бог у цей час другого періоду (години 
випробування) пропонує всім людям через 
ангелів, які будуть звіщати Євангеліє, можливість  
врятувати свою душу. Багато людей згадають те, 
про що попереджала Церква Христова в час мир-
ного періоду (перші три з половиною роки). Тому 
під час цієї години випробування у багатьох людей 
настане духовне прозріння і вони навернуться до 
Христа, незважаючи на всю жорстокість переслі-
дувань з боку антихриста і його соратників.

Антихристу диявол надасть 
велику владу на час других трьох 
з половиною років його правління:

— дано було йому взяти мир 
від землі і щоб убивали один одно-
го; дано було йому великий меч 
(Об. 6:4);

— дана йому влада над четвер-
тою частиною землі: вбивати ме-
чем, і голодом, і мором, і земними 
звірами (Об. 6:8);

— дракон (диявол) дав йому 
силу свою, і престол свій, і велику 
владу (Об. 13:2);

— дані були йому вуста, що 
говорили зухвало і богохульно; і була дана йому 
влада діяти 42 місяці (Об. 13:5);

— дано йому було вести війну зі святими і 
перемогти їх; і дана була влада йому над всяким 
коліном, і народами, і язиком, і племенем (Об. 
13:7).

Диявол через антихриста, лжепророка, десять 
царів і Вавилон (релігійний і політичний) приступає 
до своєї прямої роботи — фізичного нищення і 
духовного зведення людей, які залишились на 
землі після підхоплення Христової Церкви на небо. 
Диявол надіється, що цими діями він не дасть Богу 
здійснити план повноти числа спасенних язичників 
(інших народів, окрім ізраїльського, Рим. 11:25); і 
тому він не буде бачити наближення свого кінця. 

Антихристу із лжепророком вдасться знищити 
війнами, голодом і морами тільки четверту частину 
людей на землі. Десять царів, Вавилон релігійний 
і політичний — це сліпі виконавці волі антихриста. 
Вони свідомо виконуватимуть волю диявола і 
добре розумітимуть його кінцеву мету. Але вони 
не розумітимуть, що йдуть на вірну загибель, 
допомагаючи антихристу, і віритимуть у кінцеву 
перемогу антихриста.

Тому вони нададуть у розпорядження анти-
христа весь свій військово-політичний потенціал. 
Війни будуть розгорятися з тієї причини, що, крім 
десяти царів, інші держави по-різному сприймати-
муть розширення влади антихриста. Результатом 
воєн будуть голод і смерть. Особливо там, де 
релігія державна та ортодоксальна і не визнає 
нових богів. 

Антихрист об’явить себе новим богом, і це 
буде однією з головних причин війн, а також при-
чиною загибелі великої блудниці — релігійного 
Вавилону. Десять керівників держав коаліції 
антихриста виконають цю роботу. На те, щоб 
вони віддали свої царства антихристу і заодно 
знищили велику блудницю, була воля Божа (Об. 
17:12-18).

Антихрист перейшов до прямого правління, і 
посередник (велика блудниця) зі своїми амбіці-
ями і претензіями на керівну роль йому вже не 
потрібний. А десять царів і Вавилон економічно-
політичний до самого кінця будуть знаряддям в 
руках антихриста (Об. 17:13-14).

Антихристу буде дана велика влада (Об. 13:7). 
І цьому всіляко сприятиме лжепророк. Якими 

методами він діятиме? Він:
— примусить землю і все живе на ній вклони-

тися першому звірові, у якого смертельна рана 
зцілилась (Об. 13:12);

— робить великі знамення так, що навіть 
зводить вогонь з неба на землю перед людьми 
(Об. 13:13);

— чудесами, які дано йому творити перед зві-
ром, він звабить тих, що живуть на землі, кажучи, 
щоб вони зробили образ звіра, котрий має рану від 
меча і живий (Об. 13:14);

— і дано йому вкласти дух в образ звіра (анти-
христа), щоб він міг говорити і діяти так, щоб усі, 
хто не поклониться образу звіра, були вбиті (Об. 
13:15);

— і зробить він так, щоб всім малим і великим, 
багатим і бідним, вільним і рабам буде накладено 
тавро на правій руці їхній або на чолі, щоб ніколи 
нікому не можна було ні купувати ні продавати, 
крім того, хто має тавро, ім’я звіра, або число його 
імені... А число його 666 (Об. 13:16-18).

Чудесами і знаменнями буде пригнічена 
людська воля, дуже багато людей повірять в 
божественність антихриста.

Найперше цьому сприятиме імітація смерті і 
воскресіння антихриста (Об. 13:12; Об. 17:8). Це 
сильно вразить всі народи на землі. Будуть тво-
ритися інші великі чудеса і знамення, у тому числі 
зводитиметься вогонь з неба, чого люди ніколи не 
бачили. Це змусить багатьох на землі схилитися 
перед антихристом. 

У цей час і будуть убиті два свідки, які пропо-
відували в Ізраїлі, що підтвердить велику силу 
антихриста. (Два свідки, як ми вже говорили, 
мали велику силу від Бога — вогнем з уст своїх 
нищили ворогів, забороняли дощу, перетворювали 
воду на кров, уражали землю всякими карами 
(Об. 11:5-6). 

У багатьох місцях землі, де буде запроваджена 
влада антихриста, встановлять його образи, в які 
лжепророк вкладе дух таким чином, що сам образ 
буде, як живий. Він говоритиме, і він вбиватиме 
тих, хто не вклониться йому.

З допомогою лжепророка та інших соратників 
антихрист шукатиме можливості, щоб отримати 
повний економічний контроль над світом; пред-
ставники різних прошарків суспільства приймуть 
на руку або на чоло клеймо. На ньому буде ім’я 
звіра (антихриста) або число імені його — 666. 
Без цього клейма заборонено буде купувати і 
продавати. Воно позначить послідовників анти-
христа. Це будуть ті, які  поклоняться антихристу 
та імена яких не записані в Книзі життя Агнця 
(Об. 13:8). 

Чому їхні імена не записані в Книзі життя? 
Вони впокорилися перед 
антихристом, прийняли 
його владу і стали його 
підтримувати. А тих, хто 
не впокориться, антихрист 
вбиватиме з допомогою тих 
своїх образів. 

Так буде проведена 
остаточна перевірка — сво-
єрідний тест вірності анти-
христу. Але він не встигне 
перевірити лояльність усіх 
людей у всіх куточках землі. 
Йому забракне часу через 
спротив з боку інших дер-
жав, а також через те, що 
Бог йому більше часу не 
дасть. 

Усі, хто навернувся до 
Христа під час другої поло-
вини правління антихриста 
і не вклонився його образу, 
будуть вбиті. Тому в Об. 13:7 
і написано, що антихристу 
дано вести війну зі святими 

і перемогти їх. Усі ці вірні в Христі доповнили 
число душ, які перебувають під п’ятою печаткою 
у Божій книзі. 

Бачачи невідворотність Божих покарань і 
їх зростання, антихрист за вказівкою диявола 
збиратиме своїх прихильників з усього світу на 
війну проти Христа і Його святих. Ці події будуть 
описані окремо.
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Спеціальні дослідження показали, 
як люди нашого часу ставляться 
до цього явища. Одні абсолютно 

вірять всьому, що відбувається на 
спіритичних сеансах. Вони переконані, 
що спілкуються зі своїми померлими 
близькими і що медіуми володіють 
стародавніми знаннями про таємниці 
буття. Другі стверджують, що медіу-
ми, як і все, що відбувається на цих 
сеансах, є шарлатанством, мета якого 
— видурити в довірливих людей яко-
мога більше грошей. Треті вважають 
все це пережитком середньовіччя, 
спадком минулого. Четверті кажуть, 
що спіритизм — це один із способів 
провести час, і вони охоче відвідують 
такі сеанси. П’яті взагалі не задуму-
ються над цим, стверджуючи, що це 
їх не стосується. Вони не заперечують, 
але й не схвалюють це явище, насмі-
хаючись над простодушними людьми. 
Шості інколи читають книги із спіри-
тизму, дивляться відповідні передачі, 
але самі сеанси не відвідують. Сьомих 
дуже захоплює це явище, часто вони 
планують всерйоз зайнятися цим, але 
в ролі не глядача, а медіума, знання 
якого, як вони думають, дозволить їм 
багато чого досягти в житті. Восьмі 
вимагають заборонити спіритизм як 
явище, що відволікає людей від ре-
альності і зовсім не корисне. Дев’яті 
стверджують, що спіритисти — це 
звичайні фокусники. Десятим, одним 
із найменш поширених, за даними ста-
тистичних опитувань, є «старомодний» 
погляд на спіритизм як на прояв сил 
зла, спасти і врятувати від яких може 
тільки Христос.

Таємничий стукіт
Історія «сучасного» спіритизму по-

чинається з березня 1848 р., хоча його 
філософія бере свій початок у глибокій 
давнині, це явище таке ж старе, як і наш 
світ. Місцем його нового «народження» 
стало місто Гайдсвілл в штаті Нью-
Йорк. У вказаний час в цьому містечку 
якийсь Джон Фокс найняв будинок, де 
почали спостерігатися дивні стукоти, 
які ніхто не міг пояснити. Дочка Фокса, 
юна Маргарита, постукавши у відпо-
відь, вступила в контакт з невідомою 
силою. Дівчина винайшла цілу азбуку, 
за допомогою якої могла спілкуватися з 
таємничими гостями, отримувати відпо-
віді на питання, що хвилювали її. 

Можливо, деякі з вас, дорогі читачі, 
скажуть: «Ну і що, нічого особливого, 
екзальтована дівчина свої фантазії 
сприйняла за реальність!». Так можна 
було б казати, якби після цього випадку 
буквально через два-три роки спіритичні 
чуда не заполонили США, а незабаром і 

весь світ! Стукіт в невеликому 
котеджі «досяг» віддалених 
країн; були створені навіть 
спеціальні школи й інститути 
з вивчення спіритизму, які 
навчали майбутніх медіумів. 
Сьогодні в усьому світі їх по-
над мільйон (маються на увазі 
«дипломовані» спеціалісти). 
Особливу популярність явище 
отримало у високорозвинутих 
країнах — США, Англії, Ні-
меччині, в основному, серед 
інтелігенції.

Тому не мають рації ті, 
хто стверджує, що медіумам 
вірять лише відсталі верстви 
суспільства. Ні, особливу 

популярність спіритизм має серед 
інтелігенції, яку не обдуриш шарла-
танством і фокусами і яка до всього 
нового, особливо надприродного, 
ставиться скептично, якщо не різко 
негативно. Багато з них не вірять в іс-
нування Бога, але визнають таємничу 
силу медіумів.

Які ж головні постулати цього вчен-
ня? Спіритисти твердять, що будь-яка 
людина за допомогою медіумів може 
вступити в контакт з померлими людь-
ми, одержати від них поради, допомогу 
або дізнатися про майбутнє; що ніякого 
останнього Божого суду над мертвими 
не буде і всі люди, незалежно від того, 
як вони прожили своє життя, після 
смерті придбають безсмертні душі.

Словом, спіритизм — це релігія, яка 
вимагає від своїх прихильників повної 
покори, обіцяючи натомість безсмертя. 
Вона володіє надприродною силою і 
знаннями, що дозволяє однозначно 
віднести спіритизм до чорних сатанин-
ських релігій (філософій).

Своєю популярністю спіритизм 
завдячує тому, що обіцяє людям 
спілкування з померлими близькими і 
розраджує їх цим самим 
в горі і стражданні. Опи-
сані тисячі випадків, коли 
мати, заливаючись сльо-
зами, спілкувалася зі сво-
єю померлою дитиною. 

Спіритизм не вимагає 
від своїх послідовників ні 
високоморального життя, 
ні дотримання заповідей 
Божих — живи, як жи-
веш, роби все, що тобі 
подобається, все одно 
ти безсмертний! Дуже 
захоплива ідея!

Окрім того, своєю популярністю 
спіритизм завдячує явним чудам, які 
жодна наука пояснити не може, як не 
може і заперечувати їх. На спіритичних 
сеансах тисячі людей спостерігають, як 
за помахом руки медіума починають 
рухатися столи і стільці, причому часто 
вчені і журналісти, присутні при цьому, 
заявляли: «спритність рук» тут ні до 
чого. В усьому світі вивчають ці чуда, 
і кожного разу незалежні спостерігачі 
змушені констатувати, що пояснити це 
явище вони не можуть. На стадіонах 
щезали цілі залізничні вагони, наче та-
нули в повітрі, рухалися важкі предме-
ти, яких не могли зрушити з місця сотні 
людей. Перед людьми появлялися при-
види — точні копії померлих близьких, 
схожі не тільки зовні, вони мали такі же 
голос і манери і повідомляли про деталі, 
про які могли знати тільки вони.

Тисячі разів проводились досліджен-

ня з метою викрити медіума в шахрай-
стві, але зробити це не вдавалося. 
Відомі широко розголошені випадки, 
коли дух об’являв через медіумів 
про події, які відбувалися цієї миті на 
іншому кінці землі, і, як ставало відомо 
пізніше, це повністю підтверджувалося 
аж до найменших деталей: смерть кон-
кретних людей, авіа- і автокатастрофи, 
грабунки та інші події.

Зафіксовано випадки, коли на се-
ансах випадково опинявся віруючий 
і починав мовчки молитися, зрозумів-
ши, куди він потрапив, і тоді медіум, 
перебуваючи в центрі величезного 
стадіону, оголошував, що не може 
продовжувати свій сеанс, тому що 
в такому-то ряді і на такому-то місці 
сидить чоловік, котрий йому заважає і 
котрого він просить вийти. Описані та-
кож випадки, коли на очах величезної 
кількості людей під час молитви привид 
померлого родича перетворювався на 
злого демона, а потім зникав. 

Дослідження свідчать, що в житті 
переважної більшості людей, які брали 
участь в спіритичних сеансах або захо-
плювалися спіритичною літературою, 
ставалися страшні випадки, які годі 
пояснити, — поява привидів, голосів, 
вихід з ладу електроприладів, рух 
меблів, хвороби, незрозумілі страхи, 
напади безумства; багато людей на 
фоні цього закінчували життя само-
губством.

Отже, спіритизм — це не пере-
житок минулого, не забобон, не шах-
райство, не фокуси — це реальна 
страшна сила, яка активно діє і в наш 
час. Помиляються ті, хто вважає, що 
зі спіритизмом можна «забавлятися», 
відвідуючи на дозвіллі з цікавості сеан-
си або читаючи відповідну літературу: 
самі того не відаючи, вони починають 
гру з дияволом, страшні плоди якої їм 
доведеться пожинати.

Популярність спіритизму збіглася 
з часом виконання пророцтва Ісуса 
Христа про події останнього часу пе-
ред Другим пришестям: «Бо повстане 
народ на народ, і царство на царство, 
і голод, мор та землетруси настануть 
місцями. А все це — початок терпінь 
породільних... Постане багато фаль-
шивих пророків — і зведуть багатьох. 
І через розріст беззаконства любов 
багатьох охолоне... І проповідана буде 
ця Євангелія Царства по цілому світові, 
на свідоцтво народам усім. І тоді при-
йде кінець!» (Мт. 24:7-14).

«Диявол ходить, ричучи, як лев, що 
шукає пожерти кого», іншими словами, 
саме в наш час сатана проявляє най-
більшу силу, знаючи, що небагато за-
лишається йому часу, тому він творить 
знамення й чуда, щоб погубити якомога 
більше людей. 

Спіритизм відомий у різних формах 
— це і шаманство народів Півночі, язич-
ницькі релігії народів Африки, індуїзм, 
синтоізм тощо. Багато правителів і 
державних діячів усіх часів мали при 
собі медіумів-консультантів. Серед них 
Генріх Четвертий, імператор Німеччини 
(1056-1106), Олександр Перший, імпе-
ратор Росії (1801-1825) р.), Наполеон, 
Адольф Гітлер (він сам був медіумом), 
Генріх Гіммлер, Вінстон Черчілль, 
прем’єр-міністр Англії, Йосип Сталін 
(його особистим медіумом був Вольф 
Мессінг) і багато інших. Як бачимо, 
спіритизм має дуже давню історію, 
коріння якої веде нас до Едему, де 
сатана в образі змія, спокушуючи Єву, 
запевняв: «... Умерти — не вмрете! Бо 
відає Бог, що дня того, коли будете з 
нього ви їсти, ваші очі розкриються, і 
станете ви, немов Боги, знаючі добро 
і зло» (1 М. 3:4-5).

Інтернет-залежність — психічний 
розлад, нав’язливе бажання увійти 
в Інтернет і хвороблива нездатність 

своєчасно відключитися від нього. Про-
блема Інтернет-залежності виявилася із 
зростанням мережі. Деякі люди почали 
настільки захоплюватися віртуальним 
простором, що сидять за комп’ютером до 
18 годин на день. Різка відмова від Інтер-
нету викликає в таких людей тривогу та 
емоційне збудження. Психіатри виявляють 
подібність такої залежності до нав’язливих 
азартних ігр. За даними різних досліджень, 
Інтернет-залежними сьогодні є близько 10 
відсотків користувачів у всьому світі. По-
при відсутність офіційного визнання про-
блеми Інтернет-залежність вже беруть до 
уваги в багатьох країнах світу. Наприклад, 
у Фінляндії молодим людям з Інтернет-за-
лежністю надають відстрочку від армії.

Дослідники виділяють п’ять основних 
типів  такої залежності: 

1) Нав’язливий веб-серфінг — без-
кінечні мандрівки Інтернетом, пошук 
інформації.

2) Пристрасть до віртуальних зна-
йомств — надмір знайомих і друзів в 
мережі.

3) Кіберсексуальна залежність — 
нав’язливе захоплення сайтами з амо-
ральним змістом.

4) Нав’язлива фінансова потреба — гра 
в мережі в азартні ігри, непотрібна купівля 
в Інтернет-магазинах або постійна участь 
в Інтернет-аукціонах.

5) Ігрова залежність — нав’язливе за-
хоплення комп’ютерними іграми.

Що примушує мільйони користувачів 
Інтернету проводити час не з друзями і 
близькими, а перед екраном монітора? 
Причин багато, але одна з найголовніших 
— анонімність особистості в Інтернеті. Ти 
можеш робити майже все, що тобі зама-
неться, не боячись, що тебе за це осудять, 
ти живеш ілюзією безконтрольності. Цей 
фактор посилює відчуття майже абсолют-
ної свободи, необмеженості, цей стан — як 
наркотик, до нього хочеться повернутися 
знову й знову, навіть якщо помічаєш його 
негативний вплив. Змінюється режим 
сну, звичні справи і домашні турботи 
ігноруються, втрачається інтерес до ра-
ніше бажаного, замкнутість і холодність, 
уникання спілкування — усе це негативні 
симптоми Інтернет-залежності. 

Існує і її фізичний вияв: порушення 
постави, болі в спині, порушення зору, оні-
міння пальців руки, що тримає комп’ютерну 
мишку, ущемлення нервів і, отже, біль в 
кистях.

Інтернет-залежність зазвичай є симп-
томом таких проблем, як брак спілкування, 
сексуальне невдоволення, незгоди із співп-
рацівниками, у сім’ї, відмова від підтримки 
сім’ї і друзів, фінансові проблеми. 

Що ж робити людині, яка усвідомила, 

що потрапила у віртуальне рабство? Чи є в 
неї шанс вирватися з павутини? Чи можуть 
батьки, помітивши небезпечні симптоми у 
своєї дитини, допомогти їй позбутися силь-
ного захоплення нереальним світом?

Слід враховувати, що залежність — це 
особливий внутрішній стан людини. Він 
завжди характеризується втратою осо-
бистих рис. Психологи свідчать, що абсо-
лютна більшість залежних людей часто не 
мали в дитинстві можливості сказати «ні» 
своїм батькам. Під цим мається на увазі не 
істерична поведінка розбещеної дитини, а 
нормальне людське «ні» людини, що має 
право на власну думку і переконана в тому, 
що думка ця не байдужа її близьким.

Дитина дошкільного і молодшого 
шкільного віку своє бажання бути схожою 
на дорослих повністю реалізує у грі. Але 
підліток вже не задовольняється тим, щоб 
бути, як дорослий. Він енергійно починає 
претендувати на право розпоряджатися 
власним життям, тому що вже почувається 
дорослим. Тому для багатьох підлітків, 
особливо для тих, за кого все вирішують 
батьки, віртуальна свобода дуже при-
ваблива. 

Реальна свобода передбачає, що, маю-
чи владу приймати рішення, людина несе 
відповідальність перед Богом і людьми за 
ці рішення. Молоді ж люди, гостро бажа-
ючи самостійно приймати рішення, відмов-
ляються, як правило, від відповідальності 
за них. Інтернет надає можливість вести 
таке життя. Мережа надає ілюзію повної 
свободи при повній відсутності такої! Адже 
Інтернет розвивається за своїми законами, 
і користувач змушений жити за цими зако-
нами, не підкоритися їм він не в змозі. Така 
тотальна залежність, що межує зі справ-
жнім рабством, дозволяє відчувати таку 
ж тотальну свободу від відповідальності. 
Поступово наш світ починає сприйматися 
як ірреальний, до якого час від часу до-
водиться повертатися. А справжнє життя 
протікає в тій, іншій реальності. 

Людина гине не відразу, особистість 
у буквальному смислі слова переходить в 
інший світ, розчиняється в наркотичному 
маренні після чергової «дози» віртуальної 
свободи — це смерть вроздріб. 

Якщо у вас або ж у вашої дитини 
сформувалася залежність, то це не той 
випадок, коли можна баритися з лікуван-
ням. Краще, звичайно, звернутися за ква-
ліфікованою допомогою до спеціалістів: 
психолога, пастора, священнослужителя. 
А якщо син чи дочка не хочуть лікуватися? 
Починайте вирішувати проблему з себе. 
Вам належить виробити нові форми по-
ведінки, і користь буде потрійна:

По-перше, це допоможе вам перенести 
екстремальні умови, в яких ви опинилися, 
і уникнути кроків, що можуть поглибити 
ситуацію.

По-друге, зміна власної поведінки 
— це єдине, що ви реально зможете на 
цьому етапі зробити для зміни поведінки 
вашої дитини. Зміна в поведінці одного з 
учасників неодмінно потягне з собою зміну 
в поведінці іншого. Ці зміни можуть бути 
більше чи менше помітними, але вони бу-
дуть. Хочете змінити дитину — впливайте 
на довкілля.

По-третє, ви будете готові до того 
моменту, коли Інтернет-залежний все ж 
вирішить боротися зі своєю недугою, і 
зможете надати йому підтримку, стати 
активним учасником процесу психологічної 
реабілітації.

Але, звичайно ж, краще не доводити 
справу до крайностей і вживати заходи 
якомога раніше, до того, як залежність 
повністю сформується і виявиться оче-
видним чином. 

ВІРТУАЛЬНЕ ВІРТУАЛЬНЕ 
РАБСТВОРАБСТВО

Із замітки в газеті: «Остаточно я усвідомив, що в мене серйозні 
проблеми минулого літа, коли відпочивав із друзями на природі. 
Перші два дні все було чудово. Я мріяв про такий відпочинок цілий 
рік. Але вже через два дні зрозумів, що мені жахливо нудно, я вже 
не відчував радості від спілкування з друзями, мені чогось не виста-
чало. На третій день я почав непокоїтися за свою електронну пошту, 
переглянути яку не міг. А на четвертий день я «втік» від друзів до 
міста. Поїхав, щоб повернутися до свого комп’ютера. І я зрозумів, 
що захворів. Комп’ютерна та Інтернет-залежність — так називають 
моє захворювання психологи».

l ОБЕРЕЖНО: ОКУЛЬТИЗМ

СПІРИТИЗМСПІРИТИЗМ
Спіритизм — це віра в можливість безпосереднього спілкування 

з душами померлих, які можуть вступати в контакти з живими через 
спеціальних осіб — медіумів, обдарованих особливою таємничою 
силою. З людьми духи вступають в контакт через різні видимі фізичні 
явища — піднімання столів, різні стукоти, автоматичне писання меді-
ума тощо. 

Сьогодні спостерігається небувалий спалах зацікавленням цим 
явищем. Як свідчить опитування населення, майже половина всіх 
респондентів спілкувалися з духами чи були присутні на спіритичних 
сеансах. Книги з цієї тематики читають понад 50 відсотків опитаних.
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Народився я у великій багатодітній 
сім’ї християн віри євангельської. Батьки 
з дитинства намагалися прищепити мені 
любов до Бога. Уже в 13 років я був охри-
щений Духом Святим. Здавалося, все буде 
добре в моєму житті...

Здавалося... Але світ звабив мене. У 
старших класах школи я вперше спробував 
наркотик-травку. Думав, так собі, забавка... 
Але з часом цього мені вже стало замало 
— почав вживати сильніші наркотики. 
І пішло-поїхало. Ні плач, ні вмовляння 
батьків — нічого не допомогало.

Незабаром я пішов з дому, кинув 
навчання. Наркотики, постійні п’янки з 
«друзями» — усе це вимагало чималих гро-
шей. І ми почали красти. Організувалася 
злочинна група з 15 підлітків. За короткий 
час на нашому рахунку було близько 50 
крадіжок. Звичайно, довго так тривати не 
могло. Але навіть після першої судимості 
(мені дали термін умовно) в моєму житті 
нічого не змінилося — гулянки, крадіжки, 
наркотики. Не раз стояв на порозі смерті. 
А потім знову суд, тюрма, зона...

І все ж у короткі години просвітлення 
я згадував про Бога, про своїх батьків, 
які постійно молилися за мене. В душі 
усвідомлював, що одна-єдина дорога до 
порятунку — це тверда віра в Бога, щире 
благання до Нього, щоб Він допоміг вийти 
з цього болота, позбутися нечистоти гріхів, 
які ведуть до загибелі...

І Господь змилосердився... Якось до 
нас, на зону, приїхали християни. Вони 
співали псалми, свідчили про своє життя. 
Наперед вийшов один з них, Дмитро, і 
почав розповідати. Виявилось, він теж з 
багатодітної сім’ї. З юних літ прилучився до 
грішного світу, який манив його ілюзорно 
щасливим життям і врешті-решт привів  
разом з його рідним братом на лаву під-
судних... Він розповідав, а мені здавалося, 
що говорить про мене, про мою сім’ю.

І тут зі мною щось сталося. Коли бра-
ти-християни пішли, я вже не міг знайти 
собі місця: ходив з кутка в куток, плакав, 
молився. Наче сльози моїх рідних і близь-
ких торкнулися мого серця. Я вискочив на 
вулицю і благав: «Господи, прости. Прости 
за всі мої гріхи, за зневагу до Тебе, за те, 
що проміняв Твою любов на цю сочевичну 
сьорбавку». Потім витяг з кишені пачку 
сигарет, зім’яв її і сказав: «Господи, в Ім’я 
Ісуса Христа, допоможи мені кинути кури-
ти». Я плакав і просив Творця очистити 
мою мову від лихослів’я...

Словом, я віддав своє серце Ісусові, піз-
навши істину, яка зробила мене вільним. 

Я і досі перебуваю в місцях позбавлен-
ня свободи. Але тепер радію з братами-
християнами, яких дав мені Господь тут, 
у колонії. Ми збираємося разом і славимо 
Господа тричі на тиждень — адміністрація 
дозволила нам це робити. Хіба не видно в 
цьому руки Божої?!

Мені залишилось відбувати покарання 
ще півтора року, і я прошу в Господа, щоб 
Він дав мені сили бути світлом і сіллю для 
тих, хто поруч зі мною. Адже нині серед 
ув’язнених багато таких, які ніколи не 
знали Господа — Того, хто дає життя і 
свободу. І я прагну робити все, щоб вони 
покаялися, пізнали Істину. Щоб ті, хто ще 
блукає у світі гріха, знали, що є Бог, Який 
любить їх, Який віддав за них Своє життя 
на Голгофському хресті.

І на закінчення ще одне прохання: 
якщо можете, висилайте нам сюди, в коло-
нію, газету «Вірую», щоб, читаючи її, ми 
зміцнювалися у вірі, читали її тим, хто ще 
перебуває у темряві. Нехай Бог віддячить 
вам за ваш труд і турботу. Моліться за 
нашу церкву в колонії. Привіт вам від усіх 
братів в ув’язненні.

З любов’ю Ісуса Христа,
Василь ШУЛЯК.

с. Климентовичі 
Шепетівського району 
Хмельницької області.
(ШВК—98/Бр.—172).

Характерна риса романтизму в літературі — 
незвичайний герой в незвичайних обставинах. 
Тобто супергерой, який вбиває дракона, — це 
класичний романтизм. Або лицар на білому 
коні. Середньовічних лицарів давно нема (білі 
коні поки що залишились), а цей міфічний об-
раз продовжує непокоїти представників певної 
частини людства. Усі ми почасти романтики. 
Нам подобаються супергерої, супермени, які 
прилітають на допомогу в найбільш критичну 
мить. Вони самостійно діють і перемагають 
без посторонньої допомоги.

Будь-яка людина з краплею здорового 
глузду розуміє, що такого роду сюжети — це 
казка. Але на раціональному рівні такі супер-
герої нам симпатичні, і ми хочемо бути на них 
схожими. 

Звичайно, можна погодитися з класиком: у житті за-
вжди є місце для подвигу. Але варто визнати одну 
особливість людської натури і враховувати, що рухає 

людиною при спробі здійснити подвиг. Правда полягає в 
наступному: нам подобається бути супергероями лише 
тому, що нам подобається, коли нами захоплюються. Але 
горе тому, хто вже не може жити без такого захоплення. 
Бо тоді він втрачає здоровий глузд, перестає бути частиною 
одної команди, починає працювати не на спільний авторитет 
і успіх, а лише на овації для себе, улюбленого.

Так, у житті є місце для подвигу. Але одна річ, коли 
він викликаний об’єктивними обставинами, а інша — коли 
християнин нехтує іншими, нехтує чиєюсь допомогою лише 
для того, щоб уся слава дісталася йому. 

Інколи, зовсім непомітно для себе, ми починаємо надто 
серйозно сприймати свою унікальність і незамінність. Це по-
чаток духовної кризи і занепаду. Через таку людину Бог вже 
не зможе зробити багато. Господь не бажає мати справу 
з супергероями. Він хоче мати справу з Церквою, з Тілом. 
Усі народжені згори християни — члени Тіла Христового, і 
всі вони потрібні один одному.

Отож я — головний чи один серед багатьох? У будь-якій 
соціальній групі завжди знайдуться люди, які захочуть зірва-
ти всі аплодисменти тільки для себе, отримати всі квіти і до-
вести, що на них все тримається (церква, служіння, бізнес, 
організація, сім’я). Врешті-решт такий християнин починає 
думати: «Я — головний у Божому плані». Це чванькуваті 
думки, які доведуть людину до духовного паралічу. 

Симптоми супергероїзму
Ось лише деякі ознаки хвороби під назвою «супергеро-

їзм». (Цей список можна доповнювати).
1. Відчуття своєї переваги і зазнайство.
Приклад цьому — історія про митника і фарисея, які 

молилися в храмі. Фарисей хвалився перед Богом, що він 
досконаліший за свого ближнього, а особливо за митника 
(Лк. 18:10-14). Так і християнин може думати: «Я керівник 
великого служіння, а він — новачок у церкві. Чому пастор 
не відзначає мене гідним чином, не ставиться до мене з 
особливою пошаною?».

2. Небажання співпрацювати (Суд. 18:1-2, 7-9, 27-28).
3. Вимагання підвищеної уваги до себе, постійне очіку-

вання подяки, надмірна концентрація на власній персоні.
4. Зарозумілість і самовпевненість.
Петро, який найголосніше переконував Ісуса в тому, що 

ніколи не зрадить Його, найпершим відрікся від Спасителя 
(Мр. 14:26-31).

5. Небажання підкорятися тим, хто стоїть вище, не-
сприйняття звітності (Євр. 4:13).

Тут спадає на гадку відомий анекдот про те, як ха-
ризмат без квитка виганяв в тролейбусі дух контролю з 
контролера.

Учасник команди, 
а не супергерой
Старозаповітний пророк Ілля 

— колоритний приклад нашої теми. 
Ще вчора він звів вогонь з неба на 
облитий водою жертівник, знищив 
всіх поганських пророків Ваалових. 
А сьогодні в молитві до Бога він за-
являє ні багато ні мало: «Я був дуже 
горливий для Господа, Бога Саваота, 
бо Ізраїлеві сини покинули заповіта 
Твого та порозбивали жертівники Твої, 
а пророків Твоїх повбивали мечем, 
— і позостався я сам» (1 Цар. 19:14). 
Здається, Ілля намагається набити 
собі ціну в Божих очах, мовляв, усі зра-
дили Тебе, лише я залишився вірним. 
Але Господь відразу ставить його на 
місце і говорить слова, які стали для 

ЩО ПОСІЄШ...ЩО ПОСІЄШ...
Ми часто чуємо: «Що посієш, те й 

пожнеш». Але не всі знають, що в цій 
простій фразі міститься один з най-
важливіших біблійних законів — закон 
сіяння і жнив. У Біблії написано: «Не 
обманюйтеся, — Бог осміяний бути не 
може. Бо що тільки людина посіє, те саме 
й пожне!» (Гал. 6:7).

З дією цього закону ми стикаємось 
постійно. Посадили помідори — вирос-
ли помідори, посіяли пшеницю — маємо 
пшеницю. Ісус сказав: «... якою ви 
мірою міряєте, такою відміряють вам» 
(Лк. 6:38).

Але дія закону сіяння і жнив не об-
межується сільським господарством. 
Цей закон діє у всіх сферах нашого жит-
тя. Наші вчинки, наші слова є насінням. І 
ми пожнемо врожай.

Міра
Ось що в Біблії написано про вагу: 

«Камінь (гиря) до ваги буде в тебе по-
вний і справедливий, ефа (міра ваги) 
буде в тебе повна і справедлива, щоб 
продовжилися дні твої на землі, яку 
Господь, Бог твій, дає тобі» (5 М. 25:15). 
«Обманливі шальки — огида для Госпо-
да, а повна вага — це Його уподоба» 
(Прип. 11:1).

Це написано чотири тисячі років 
тому. Обважування і обман спостері-
галися вже тоді. Уся різниця в тому, що 
тоді обважували торговці, які не знали 
Бога, Його законів і Його судів. Сьогод-
ні мало не всі запевняють, що вірять 
у Бога. І при цьому багато торговців 
живуть обважуваннями і обманом. Ігри 
з накладними, лівий товар, жувальні 
гумки, педалі, нитки, магніти, спилені 
гирі і т. д. Десятки хитрощів. 

Таким можемо з певністю сказати: 
очікуйте рясного врожаю. Ваш врожай 
буде вимірюватися колосками, снопами і 
скирдами. І не колись, після смерті, а тут 
і зараз. Бо написано: «А що вітер вони 
засівають, то бурю пожнуть, — в них 
не буде й колосся, а зерно не видасть 
муки, коли ж видасть, чужі поковтають 
її» (Ос. 8:7).

Не треба виправдовуватися тим, що 
так складаються обставини, що у вас 
діти або ж що, зрештою, всі крадуть. 
На Суді, перед Господом, кожен буде 
відповідати сам за себе. 

Дорогий друже! Ти не зможеш ви-
правдатися за злодійство, за обважу-
вання.

«...Зверніть ваше серце до ваших 
доріг! Багато ви сієте, та збираєте мало, 
їсте, та не насичуєтеся, п’єте — та не 
напиваєтеся, зодягаєтеся — та не тепло 
вам, а той, хто заробляє, заробляє для 
дірявого гаманця. Так говорить Господь 
Саваот: Зверніть ваше серце до ваших 
доріг!» (Ог. 1:5-7).

Можна придумати тисячі причин, 
щоб красти. Але це не працює. Вкрадені 
гроші не принесуть щастя і задоволення. 
Навпаки. Ти погрузнеш в цьому сере-
довищі глибше і глибше, звикнешся із 
злодійством. Ти станеш злодієм.

Де вихід? 
Важко за день змінити все своє жит-

тя. Але можна змінити свою свідомість. 
Для цього досить однієї миті. Прийми 
рішення жити чесно і звернися до Ісуса 
з простою молитвою:

«Господи Ісусе, мені набридло 
жити злодійством і я більше не 
хочу обманювати. Я каюся у всіх 
своїх гріхах і приймаю Твоє про-
щення. Прошу Тебе, виведи мене на 
просторе місце, де я зможу жити 
і заробляти чесно. Дай мені нову 
роботу, нове життя, нове серце. 
Дякую Тобі, Господи, я вірю, що 
приймаю від Тебе визволення і спа-
сіння. Амінь».

Якщо ти молився щиро, твоє визво-
лення від ярма, в якому ти живеш, не за 
горами. Очікуй його. Знайди церкву, в 
якій проповідується Слово Боже, і стань 
частиною тієї сім’ї, в якій потурбуються 
про тебе і в якій ти зможеш турбуватися 
про інших.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Одна-єдина Одна-єдина 
дорогадорога

Хвороба під назвою Хвороба під назвою 
«супергероїзм»«супергероїзм»

супергероя Іллі холодним душем і привели його до тями: «Я 
позоставив сім тисяч, — усі коліна, що не схилялися перед 
Ваалом, та всі уста, що не цілували його» (1 Цар. 19:18). 
Варто запам’ятати золоте духовне правило: у Бога завжди 
є ще хтось, окрім тебе!

Казка і реальність не мають нічого спільного між собою. 
Християнство — це не релігія для романтиків, Церква — це 
не зібрання супергероїв-одинаків. Богові не потрібні такі 
герої. Так, може, ти справді унікальний, незамінний, краще 
за всіх справляєшся з роботою. Але тієї миті, коли людина 
починає асоціювати себе з особистістю, завдяки якій сонце 
світить і земля крутиться, це початок її кінця. 

Тож будемо руйнувати манію власного супергероїзму! Ми 
навіть не уявляємо, як Богові важко працювати з супергеро-
ями. Тому що вони не Божу волю виконують, а працюють на 
свій імідж, відмовляються бути частиною цілого.

Один футбольний тренер якось сказав: «Я не створюю 
команду з зірок, але я створюю команду-зірку». Богові не 
потрібна команда зірок, Йому потрібна команда-зірка, члени 
якої єдині і підтримують одне одного, працюють на кінцевий 
результат і для Божого авторитету.

Павло, великий служитель Христів, називав себе дуже 
просто — співробітник Божий. Ісус посилав учнів на служіння 
по двоє. Таким чином, Господь позбавляв їх від спокуси при-
своїти всі лаври перемоги собі, а ставив їх у залежність один 
від одного, привчаючи до співпраці. Це ключ до успішного 
розширення Царства Божого на землі.

Просто член, а не супергерой
Автор більше половини Нового Заповіту Павло якось 

написав: «Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло одне, — чи 
то юдеї, чи геллени, чи раби, чи то вільні, — і всі ми напо-
єні Духом одним. Бо тіло не є один член, а багато» (1 Кор. 
12:13-14). Як безглуздо виглядало б, якби рука, усвідомивши, 
що її функції ніхто, окрім неї, виконати не може, заявила: «Я 
рука. І саме тому вимагаю до себе особливої уваги». Але ж 
рука потрібна тілові лише доти, доки вона виконує функцію 
руки, а не просто тому, що називається рукою. Присутність 
паралізованої руки, яка хвалиться тим, що вона рука, не 
має смислу. 

Якщо ти виконуєш якусь особливу роботу, це зовсім не 
означає, що ти кращий за інших. Просто іншим членам Бог 
назначив зовсім іншу функцію. Хтось заперечить, мовляв, 
дивіться, як багато я працюю для Бога. Але це зовсім не 
привід для вихваляння. Це просто функція в тілі. Чи можна 
назвати розумним робітника цеху, який, зробивши деталь, 
біжить до майстра, хвалиться і не відходить, поки його не 
погладять по голові? «Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема 
чим хвалитись мені, — це бо повинність моя. І горе мені, коли 
я не звіщаю Євангелії!» — резонно заявляє апостол Павло 
в одному зі своїх послань (1 Кор. 9:16).

Просто член Тіла, а не супергерой. Ось нормальна по-
зиція. Ми співпрацівники, а не конкуренти. Ми допомогаємо 
один одному, а не заважаємо. Ми радіємо успіхами наших 
братів і сестер і сумуємо через їх невдачі. Громаді християн 
повинні бути притаманні простота, взаємодопомога, готов-
ність підмінити іншого і поступитися йому місцем.

Господь звертається до нас: «Я не хочу, щоб ти був 
головним в Моєму плані. Я бажаю, щоб ти був лише дієвою 
частиною в Моєму плані. Головним у Моєму плані є Я». У 
Нього є певні наміри, у Нього є задум. Досконалий задум. 
Тепер Господь розставляє механізми у Своїй грандіозній 
конструкції. Він незабаром запустить її в дію. Ні я, ні ти не є 
головними в цій конструкції, ми — лише складові елементи, 
як і мільйони християн в усій Україні і в усьому світі. Головним 
у цьому плані був, є і залишається Він — Вседержитель. Він 
не віддасть Свою першість нікому.

Ми не супергерої, ми лише слуги Божі і слуги один одно-
му. «Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть: «Ми 
— нікчемні раби, бо зробили лиш те, що повинні зробити 
були!» (Лк. 17:10). «Камінь Наріжний».
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Після розпаду СРСР в 1991 році 
кількість вбитих християн різко 
скоротилася, але все-таки ця 

цифра залишається вагомою. Відповід-
но до «Світової християнської енцикло-
педії» випуску 1997 р., приблизно 155 
-159 тисяч християн щороку вмирають 
насильницькою смертю за свою віру. І 
їх кількість усе зростає. Очевидно, це 
викликано демографічними причинами, 
тобто зростанням населення, а не 
збільшенням переслідувань. Додайте 
до цієї цифри ще сотні тисяч тих, які 
зазнали гоніння за свою віру, та все ж 
залишилися живими.

Сьогодні збереглися комуністичні 
країни — такі, як Куба і Китай, де 
християн все ще переслідують, але 
мусульманські країни відповідальні 
за загибель більшості християн, яких 
знищують за віру. У сучасному Китаї 
запевняють, що не існує офіційної 
урядової політики щодо гоніння на хрис-
тиян і що тепер бути християнином не 
вважається незаконним. Але християн 
продовжують тривожити, і поліція про-
довжує їх арештовувати, розшукувати 
підпільні церкви і руйнувати місця їх 
служінь. Хоча китайська конституція 
гарантує релігійну свободу, уряд Китаю 
робить все можливе, аби заборонити 
практику незареєстрованих релігій. 

У мусульманських країнах, як пра-
вило, не існує офіційної політики пере-
слідування християн, і в більшості з 
них проголошують релігійну свободу. 
Та, попри це, вони схвалюють пере-
слідування і не карають тих, хто на-
падає на християн і навіть вбиває їх. 
У багатьох мусульманських країнах 
переслідування інших релігій, особливо 
християнства, відбувається на рівні 
державної політики.

Під час останніх двох світових війн 
і в часи важких років між ними на 
релігійні переслідування у світі майже 
не звертали уваги, світ ледь звернув 
увагу на знищення євреїв у нацистській 
Німеччині. Не було жодної організації, 
яка вислухала б їх, і жодної організації, 
яка зберегла би звіти про пересліду-
вання. Лише наприкінці цього століття 
появилися такі організації.

Однією з провідних організацій, яка 
збирає інформацію про мучеників у 
всьому світі і надає їм допомогу, є ор-
ганізація «Голос мучеників». Її заснував 
в 1967 році пастор Річард Вармбранд, 
який провів 14 років в румунській в’яз-
ниці за свою віру. Керує цією організа-
цією в Сполучених Штатах Том Байт, 
який провів 17 місяців у кубинській 
в’язниці з тієї ж причини. 

Радянський Союз, 
1968 р.

Ось витяг зі звіту одного християн-
ського кур’єра, який передавав новини 
з Радянського Союзу і в Радянський 
Союз і одного разу відвідав в таборі 
в’язнів-християн:

«Я побачив дружину одного хрис-
тиянського мученика, в якої вдома за-
лишилося багато дітей. Вона виглядала 
напрочуд молодо. Я запитав у неї про 
причину цього. Вона відповіла: «Страж-
дання відновлюють мою юність». 

Інший християнин сказав: «Ми ба-
жали б поліпшення наших умов, але не 
повного припинення тиску. Ми боїмося, 
що свобода примусить нас втратити 
гарячу любов Христову». 

Ще один чоловік сказав: «Коли 
ми думаємо про хмару свідків у духо-
вних небесах, ми щасливі, що частина 
неба, яка вкрита великими хмарами, 
розташована над комуністичними кра-
їнами. Ми раді дати найбільшу кількість 
мучеників».

За бамбуковою завісою, 
Китай, 1969 р.

Це свідчення було передане від 
очевидця смерті кількох християн в 
комуністичному трудовому таборі.

Молодій дівчині зв’язали руки й ноги 
і поставили на коліна в оточенні натов-
пу людей, яким наказали закидати її 
камінням під страхом розстрілу. Кілька 
християн відмовилися це робити і були 
негайно розстріляні. Дівчина померла 
під градом каміння, її обличчя сяяло, 
як обличчя святого Степана, коли його 
побивали. Пізніше один з тих, хто кидав 
каміння, покаявся і прийняв Христа як 
свого Спасителя.

Вечір. На вокзалі оголосили мій маршрут. 
Люди заметушилися, вийшли на вулицю. 
Від перону, заповненого людьми, до 

неба тягнувся дим від сигарет. Кожен другий 
на пероні закурив. Дівчата, хлопці, чоловіки 
і старші люди втягували в себе дим, а потім випускали в небо. 
Стояти поруч було нестерпно.

Поїзд під’їхав до платформи, і натовп ринувся до вагонів. Хтось 
не поспішаючи йшов до свого вагона, а хтось, розштовхуючи всіх, 
просто залітав до потяга. Нарешті всі вмостилися. Веселий сміх 
студентів, що поверталися додому, заповнив поїзд. Але мені таки 
не пощастило з компанією. Зі мною в купе їхали двоє чоловіків. 
Один, геть зовсім п’яний, почав доказувати, що насправді він гарна 

Походження гріха
Архангел Люцифер, загордившись, 

вирішив уподібнитись Богові (Іс. 14:12-
14). За свою гордість він був скинутий 
з небес і став тим, кого Біблія називає 
дияволом і сатаною.

Перший приклад гріха на землі 
описується в третьому розділі Книги 
Буття. Відбувалося все в Едемському 
саді. Бог заборонив Адамові і Єві їсти 
плоди з дерева пізнання добра і зла. Не 
послухавшись, вони з’їли заборонений 
плід і стали грішниками.

Наслідки 
гріхопадіння

Згрішивши, Адам і Єва одразу по-
бачили свою наготу і хотіли сховатися 
від Бога (1 М. 3:10).

Кара за гріх — смерть. Адам помер 
духовно в мить гріхопадіння. Резуль-
татом цього стало його розділення 
з Богом і вигнання з раю. Старіння 
і фізична смерть одержали владу 
над його тілом. З часом Адам помер 
(Рим. 5:12).

людина, але через деякий час замовк і 
заснув. А другий склав мені вельми при-
ємну компанію.

Колеса поїзда ритмічно постукували. 
За вікном миготіли дерева і невеличкі села 
Луганської області. Чоловік, що їхав зі 
мною в купе, почав розмову, яка перейшла 
в цікаву бесіду про студентське життя. 
Він згадав, як навчався в політехнічному 
інституті, як брав участь в перегонах на 
Далекому Сході. А потім запропонував:

— Ходім, покуримо...
— Я не курю.
— О, яка гарна вада! — почула я, і від здивування мої очі окру-

глилися. Сказати я нічого не встигла.
— Тоді посиди трохи сама, я зараз прийду. — Він узяв пачку 

сигарет і вийшов у тамбур вагона.
А я замислилась... Невже не курити в сучасному світі — це вада? 

Невже таких людей, які віддають перевагу тому, щоб залишатися 
здоровими і без шкідливих звичок, з кожним днем можна зустріти 

все рідше? І що взагалі доброго в тому, що чоловік, який сидить 
поруч з тобою, не може дихати чистим повітрям тільки тому, що 
ти щойно викурив кілька сигарет? І постраждає він від цього на-
багато більше, ніж ти. 

Мої роздуми перервав мій новий знайомий:
— А ось і я! Ти не нудьгувала? — і мені в обличчя вдарило про-

курене повітря. Я мимоволі скривилася і відвернулася до вікна.
— Вибач, нічого з собою зробити не можу.
— Я не нудьгувала. Ось сиджу і думаю: невже не курити — це 

вада?
— Ні. Я ж сказав — гарна вада.
— Але ж вада — це вада, це неповноцінність.
— Ти не ображайся. Ти молодець, що не куриш. Таких дівчат я 

зустрічаю дуже рідко, ось і здивувався. Я теж радий би кинути, але 
вже не можу. Надто довго курю, з десятого класу. І все частіше 
жалію, що погодився тоді спробувати. А ти не думай пробувати, 
бо потім все життя жаліти будеш.

— Не буду, це я вам обіцяю.
Чоловік усміхнувся і перевів розмову в інше русло. А я зрозуміла, 

що він помилився раз у житті, і ця помилка коштувала йому свободи. 
Він став рабом сигарет і тепер не здатний визволитися.

Не знаю, чи ми коли-небудь зустрінемося. Але надіюся, що до 
того часу я буду не останньою на землі людиною, яка не курить. 
Так хочеться, щоб молодь була вільною і щасливою, щоб у всіх були 
здорові діти і щоб усі дихали чистим повітрям.

Наталя НОВИКОВА.

Мученики Мученики 
XX століттяXX століття

Протягом перших 25 років XX століття не було систематичного 
гоніння на християн. Однак починаючи з 1924 року атеїстичний 
комунізм з СРСР поширився по всьому світу, особливо після 
Другої світової війни. З самого початку комуністи в СРСР пере-
слідували християн, руйнували їх церкви, кидали у в’язниці, мор-
дували і вбивали. У розпалі комунізму в усьому світі в середньому 
щороку вбивали близько 330 000 християн.

Молодий чоловік був повішений на 
хресті, як і Христос. Протягом шести 
днів, поки він не помер, він безперервно 
голосно молився за своїх переслідува-
чів, щоб вони були прощені і прийняли 
Христа.

П’ять студентів отримали наказ ви-
копати п’ять глибоких ям. Потім їх кину-
ли в ці ями, а інші в’язні почали засипати 
їх землею. Коли їх ховали живими, вони 
співали християнські гімни.

За відмову припинити проповідь 
про Христа, євангелісту Ні-Тіо-Сен 
викололи очі, вирвали язик і обрубали 
руки. Потім його відправили до тюрми 
в Шанхаї.

Радянський Союз, 
1970 р.

Поетеса Наталія Горбаневська на-
писала книгу, яка вийшла у Франції 
під назвою «Під місяцем у Москві». 
У ній вона висловлювала побажання 
свободи народам Радянського Союзу. 
Книга починалася наступним текстом 
із Писання (Дії 20:23-24): «Тільки Дух 
Святий в кожному місті засвідчує, 
кажучи, що кайдани та муки чекають 
мене... Але я ні про що не турбуюсь 
і свого життя не вважаю для себе 
цінним, аби-но скінчити дорогу свою 
та служіння...»

Незабаром після цього Наталію за-
арештували і запроторили в психічну 
лікарню, оскільки комуністи вважали, 
що людина, яка любить Христа, — ду-
шевнохвора. У Радянському Союзі існу-
вало багато таких лікарень, куди люди 
потрапляли здоровими, а виходили бо-
жевільними. Часто комуністична міліція 
маскувалася під лікарів, щоб катувати 
ув’язнених за допомогою препаратів і 
медичних інструментів.

Психічні лікарні розташовувалися у 
величезних спорудах, в яких утримува-
ли тисячі в’язнів. Між камерами — лише 
залізні ґрати. Часто 100-200 ув’язнених 
утримувалися в одній камері. Підлоги 
зроблені з нещільно підігнаних дощок. 
Там ніколи немає тиші, немає злагоди, 
лише звуки безумства. Тільки віра в 
Христа може зберегти там душу від 
божевілля.

ГРІХГРІХ
Ми часто вважаємо гріхом щось, що пов’язане із злочином 

або вбивством, але з Біблії дізнаємось, що гріх — це все, що 
не з волі Божої. У Рим. 3:23 читаємо: «Бо всі згрішили, і по-
збавлені Божої слави». 

Біблія характеризує гріх як: порушення Божого закону 
(Рим. 5:13); протистояння Богові, беззаконня (1 Ів. 3:4); мо-
ральну нечистість (Пс. 32:5); злі помисли, які грішні такою ж 
мірою, як і злі вчинки (Мт. 5:28).

довести, що людина стає все кращою 
і кращою, але ми можемо бачити на-
слідки гріха всюди. Сльози, хвороби, 
розчарування, біль і смерть є безпосе-
редніми свідками того, що гріх, як його 
не називай, ще існує в цьому світі. 

Чому людина продовжує грішити? 
Читайте Ів. 8:44 і знайдете відповідь. 
Гріх почався на небі, а закінчиться в 
пеклі (Об. 20:10).

Плата за гріх
«Бо заплата за гріх — смерть» (Рим. 

6:23). Людина ніколи своїми зусиллями 
не виправиться настільки, щоб стати 
до вподоби Богові. «Бо всі згрішили, 
і позбавлені Божої слави» (Рим. 3:23). 
Ніхто не може уникнути розплати. Лю-
дина, що живе в гріху, духовно мертва, і 
тільки час відділяє її від фізичної смерті. 
Якщо вона не покається, її чекають ві-
чне розділення з Богом і вічна мука за 
свої гріхи. Біблія називає це «другою 
смертю» (Об. 20:14).

Засіб від гріха
Бог надав нам засіб для захисту 

— послав Свого Сина у світ, давши 
можливість кожному звільнитися від 
суду. Ісус Христос народився від Діви 
Марії. Саме непорочне зачаття дало 
Йому можливість уникнути всіх гріхів 
Адамової природи. На Голгофському 
хресті Спаситель добровільно по-
страждав за гріхи всього світу, став 
жертвою умилостивлення перед Богом. 
І оскільки Христос вже заплатив ціну за 
грішників, Бог дає життя вічне кожному, 
хто приходить до Нього в покаянні (2 
Кор. 5:21).

Коли людина навертається до Бога, 
вона одержує спасіння і прощення всіх 
своїх гріхів. Це не означає, що вона 
більше ніколи не буде грішити, але озна-
чає, що всі її гріхи — минулі, майбутні і 
нинішні вже прощені і вона не матиме 
за них ніякого осуду. 

Пам’ятайте, що всі ваші гріхи були 
майбутніми, коли Христос помирав на 
Голгофському хресті. Бог через смерть 
Ісуса Христа дає нам свободу від влади 
гріха і сатани, відродивши нас до «жи-
вої надії» (1 Петр. 1:3).

Тільки гріх став причиною смерті 
Христа на хресті. «Він тілом Своїм Сам 
підніс гріхи наші на дерево, щоб ми 
вмерли для гріхів та для праведности 
жили, Його «ранами ви вздоровилися» 
(1 Петр. 2:24).

Грішна природа Адама у спадок 
передалася всьому людству. Кожна ди-
тина, народившись від грішних батьків, 
уже грішна. Через свою грішну природу 
всі люди духовно мертві, і колись вони 
помруть і фізично (Рим. 5:12-18).

Гріхи людини накликали прокляття 
на все живе. Старший син Адама став 
убивцею. Колючки і дике терня теж 
є частиною Божого прокляття (1 М. 
3:14-19). Сучасне людство намагаєть-
ся пояснити гріх своїми невдачами і 
помилками. Деякі з психологів хочуть 

ГАРНА «ВАДА»
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Стежте за програмою 
телепередачАНОНС

Щонеділі о 15:00 та 
щопонеділка о  9:00 

дивіться християнську телепередачу 
«Вірую» на каналі ТРК  «3-студія».

Запрошуємо на Богослужіння
 в церквах християн віри євангельської:

Бурштин, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ — 10 год., СЕРЕДА — 19 год.;
Косів, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
Калуш, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
Коломия, вул. Верещинського, 9;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 18 год.;
Надвірна, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
Рогатин, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
Тлумач, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.

I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 21.30 — «Жива надія»

ЩОСЕРЕДИ 
о 21.15 — «Новий вимір»

ЩОП’ЯТНИЦІ 
о 21.15 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 
о 7.40 — «Віра. Надія. Любов» 
о 16.40 — передача «Вірую» 
християнської місії «Добрий самарянин»
о 20.35 — «Людина і вічність»

ЩОНЕДІЛІ 
о 22.15 — «Осанна»

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

Запрошуємо 
на Бого слу жіння 

в Івано-Франківській 
церкві християн 

віри євангельської:
ЩОСЕРЕДИ – о 19 год.,
ЩОНЕДІЛІ – о 10 та 18 год., 
ЩОПОНЕДІЛКА – молодіжне 
служіння о 19 год. 

Адреса: 
м. Івано-Франківськ,м. Івано-Франківськ,
вул. Мочульського, 1 вул. Мочульського, 1 
(на Майзлях). 

Тел. для довідок
(0342) 78-17-03. 

Який потенціал вашого організму? Якщо ви — лю-
дина середнього зросту і середнього розміру, то 

за 24 години ваш організм робить наступне: ваше 
серце б’ється 103 689 разів. Ваша кров пройде суди-
нами шлях, що дорівнює сотням мільйонів кілометрів. 
Ви вдихаєте повітря 23 040 разів, тобто споживаєте 
438 кубометрів повітря. Ви з’їдаєте близько трьох-чо-
тирьох кілограмів їжі, випиваєте до двох літрів води, 
а через вашу шкіру випаровується близько 50 грамів 

води. Ваше тіло підтримує температуру близько 
36,6 градуса за Цельсієм при будь-якій погоді. 

Якщо ви чоловік, ви щоденно промовляєте 
понад дві тисячі слів, використовуєте близько 

700 м’язів. Постійно в роботі перебувають сім міль-
йонів клітин головного мозку. Ви проходите близько 
десяти кілометрів на день, якщо тільки не їздите 
автомобілем.

І це чудесно зіткане тіло створив Бог. А значить, 
саме Йому воно повинно належати. Тому зробіть 
Богові подарунок — віддайте себе Йому. І зробіть це 
просто сьогодні.

В опитуванні брали участь більше 
трьох тисяч жителів Мюнхена  ві-
ком  від 14 до 24 років. З’ясувалося, 

що серед залежних від нікотину близько 
30% мали намір покінчити з життям, і 69 
осіб таки вчинили  спробу самогубства.

Отче, дякую Тобі, бо Твоє 
серце — сама доброта. Усе 
обтяжливе для мене Ти змі-

нюєш на краще, тому що для Своєї ди-
тини Ти завжди чиниш добро, завжди 
допомогаєш.

Отче, дякую Тобі, бо Ти чуєш мене 
в моїй біді і ніколи не даш мені каменя 
замість хліба.

Отче, дякую Тобі, бо волосся 
на моїй голові пораховане, Твої 
руки бажають творити мені  до-

бро і благословляти мене.
Отче, дякую Тобі, бо Ти 

Отець милостивий, бо Тобі 
важко дивитися, коли я в 
скруті, і Ти завжди бажаєш 
зміцнити мою душу.

Отче, дякую Тобі, бо Ти 
мене ніколи не забуваєш.

Отче, дякую Тобі, бо Ти 
справжній Отець, Котрий ба-
жає втішити і допомогти.

Отче, дякую Тобі, бо коли 
Ти мене караєш, то випробову-
єш мене в міру моїх сил.

Отче, дякую Тобі, бо Ти 
бажаєш жити в серцях, які 
розбиті скрутою і горем. Ти 

робиш їх глядачами Твоїх чудес, місцем 
Своєї присутності.

Отче, дякую Тобі, бо Ти чуєш кожну 
молитву Своєї дитини.

Отче, дякую Тобі, бо при всіх своїх 
бідах я огорнений Твоєю милістю і 
любов’ю.

Отче, дякую Тобі, бо Ти всесильний 
і тому завжди вказуєш мені на вихід 
з будь-якої важкої ситуації, завжди 
можеш допомогти.

Отче, дякую Тобі, бо сонце мило-
сердя Твого сходить наді мною, щоб 
влити в мене Твою силу і любов, коли 
я цього потребую.

Отче, хто подібен до Тебе? Мило-
сердний і повний співчуття й доброти 
— жоден земний батько не зможе 
зрівнятися з Тобою.

Отче, хто може так любити, як 
Ти? Хто так турбується про мене, як 
Ти? Хто, як не Ти, веде мене шляхом 
правди? Хто несе мене з таким довго-
терпінням, як не Ти? Ніхто і ніколи!

Отче, дякую Тобі, бо зі мною ніколи 
не трапиться того, чого б Ти не до-
пустив, а все, що трапиться, буде мені 
на добро.

Отче, дякую Тобі за впевненість, 
що шлях, яким я йду, — найкращий 
для мене.

Отче, дякую Тобі, бо у Твоїй книзі 
записаний кожен мій день. Цей день не 
може бути важким, бо все, що він несе 
з собою, виходить із Твоєї любові.

Отче, дякую Тобі, бо Ти — мій Отець, 
Якому радісно творити Своїм дітям до-
бро, і я можу розраховувати на Твою 
допомогу при кожній потребі.

Християни проти «гей-освіти»
у навчальних закладах України

Живіть повноцінноЖивіть повноцінно
«Якщо ви втратили у своєму житті радість, то хто змінився: ви чи 

Бог? Адже перед обличчям Бога — повнота радості: «Дорогу життя 
Ти покажеш мені: радість велика з Тобою, завжди блаженство в 
правиці Твоїй!» (Пс. 16:11).

Свого часу англійський проповідник 
XIX століття О. У. Тоузер запропо-
нував християнам кілька способів 

досягнення істинної радості:
1. Зав’язуйте щиру дружбу з Богом. Він 

— справжній Друг, ближчий вам, ніж брат.

У часи горя і тривог У часи горя і тривог 
звернімося до Богазвернімося до Бога

Подарунок Творцеві

Куріння призводить Куріння призводить 
до самогубствадо самогубства

Німецьк і  вчен і 
провели масштаб-
не дослідження і 
з’ясували, що серед 
юних курців набагато 
більше охочих до-
бровільно покінчити 
з життям, ніж серед 
тих, хто не курить. 

Раніше дослідники вже заявляли про 
зв’язок між курінням і суїцидом, але не 
могли сказати, чи куріння – причина 
схильності до самогубства, чи лише 
один із симптомів.   

Відомо, що нікотин знижує рівень 
гормону радості – серотоніну, а це і 
призводить до появи в людей суїцидаль-
ного  настрою.

Згідно з  даними Всесвітньої ор-
ганізації охорони  здоров’я, куріння 
посідає  друге місце в списку причин пе-
редчасної смерті людей – щорічно воно 

вбиває близько п’яти мільйонів осіб.   
На сьогодні у світі налічується при-

близно 1,3 млрд. курців, причому найбіль-
ше їх на Кубі. В Україні курять сигарети 
32% дорослого населення і кожен п’ятий 
11-річний школяр.

l Б’ЄМО НА СПОЛОХ

З початку наступного навчального року в українських школах введуть 
факультативний курс «Толерантність». Курс розробили фахівці програми 
розвитку ООН. У школах Харкова, Запоріжжя та Чернігова з успіхом про-

йшла його апробація. Однак, як повідомляє «Молодіжна правда», нововведення 
неоднозначно сприйняте в українському суспільстві.

Курс розрахований на 40 годин. Уроки будуть у формі тренінгів і рольових ігор. 
Педагоги й психологи, спеціально навчені для проведення цього курсу, будуть 
в ігровій формі вчити дітей розуміти і приймати чужу культуру, релігію, звичаї, 
сексуальну орієнтацію. Про це розповіла керівник проекту ООН «Створення без-
печного середовища для молоді України» Оксана Гарнец. 

Українські геї не проти самі стати наочними посібниками для дітей. Почувши 
про новий шкільний факультатив, керівник проекту «Гей-форум України» Свя-
тослав Шеремет заявив, що виступить із офіційним проханням до Міносвіти 
дозволити гомосексуалістам виступати перед школярами. 

Християни Мелітополя вже заявили про свій протест. Вони мають намір не 
допустити «гей-освіти» в навчальних закладах. Єпископ Володимир Токарєв по-
просив міністра освіти Івана Вакарчука надати вичерпну інформацію щодо курсу 
«Створення безпечного середовища для молоді України» і участі сексменшин у 
проведенні уроків толерантності серед дітей загальноосвітніх навчальних за-
кладів.

РІСУ.

У Китаї введені нові правила, які пе-
редбачають обмежений державний 

контроль за Інтернет-простором  і покли-
кані забезпечити розвиток Інтернету у 
«здоровому напрямі», – так говориться 
в заяві  міністерства інформатики КНР. 
Ці правила забороняють розміщення 
в мережі матеріалів порнографічного 
або наклепницького характеру, а також 
матеріалів, які пропагують насилля.

«Нові правила, обнародувані напри-
кінці 2007 року, спонукують операторів 
відео- і аудіосайтів розміщувати по-
зитивну інформацію, яка відповідає 
інтересам всього суспільства», – відзна-
чається у заяві відомства.

Документ передбачає створення осо-
бливих державних відомств, які повинні 
регулювати діяльність сайтів, що діють 
в безперервному режимі. Ті з них, які 
упродовж певного часу не допустили 
жодних порушень, матимуть право 
подавати до міністерства інформатики 
КНР заявки  на незалежне мовлення в 
Інтернеті.

«Інтернет в Китаї розвивається дуже 
швидко. Сьогодні в країні налічується 
більше 200 мільйонів користувачів. 
Створення сприятливого довкілля в ме-
режі відповідає спільним прагненням», 
– підкреслюється в заяві міністерства.

Новини християнського світу.

l ВАРТО ВЗЯТИ ДО УВАГИ

2. Знаходіть час щоденно тренуватися 
в благочесті. Дайте обітницю ніколи не 
проявляти нечесність щодо гріха у сво-
єму житті. Ніколи не виправдовуйтеся, 
ніколи не покладайтеся на випадок (і 
не дозволяйте випадкові панувати над 
вами), ніколи не поширюйте образливих 
для інших чуток. За жодних обставин не 
прославляйте себе.

3. Жоден з відомих гріхів не повинен 
залишатися у вашому житті. Частіше від-
кривайтесь перед Богом — не дозволяй-
те, щоб у вашому житті накопичувалися 
гріхи, в яких ви не покаялися.

4. Починайте будувати власну систему 
цінностей, основану на Слові Божому. 
Роздумуйте про Слово. Вступайте в кон-
такт з Богом. Робіть пріоритетним те, що 
вважаєте справді важливим. 

5. Діліться своїми духовними відкрит-
тями з іншими.

Можливо, ці поради будуть корисними 
для тих, хто хоче бути близько з Богом і 
постійно жити Його радісним повноцінним 
життям.

У Китаї взялися за 
аморальність в Інтернеті


