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Слова мудрості: «Наш діагноз «Наш діагноз — гріх, наше зцілення Христос— гріх, наше зцілення Христос».».
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«Найбільше зло в країні і церкві – це 
батько, який присутній, але безді-

яльний у своїй родині», – така провідна 
думка триденних виступів, які Джош 
Макдауел провів у Києві та Львові. 
Автор багатьох бестселерів на тему 
родинних стосунків дав дуже просту від-
повідь на питання: «Що може спонукати 
наших дітей жити нашими цінностями?». 
«Побудова добрих відносин – ось що по-
роджує у наших дітях віру, яка формує 
цінності, а цінності, у свою чергу, – їхню 
поведінку, – сказав Джош. – Дисципліна 
без взаємин веде до озлоблення».

Вже 47 років Джож Макдауел, бать-
ко чотирьох дорослих дітей, працює 
з молоддю. Будувати добрі взаємини 
батьків з дітьми, на його думку, по-
трібно на семи основних принципах: на 
співпереживанні з дитиною її емоційного 
стану, коли вона терпить біль чи пере-

У 18-му розділі Євангелія від Луки 
описана дуже повчальна історія. 
Ісус розповідає притчу про те, що 

треба завжди молитися і не занепадати 
духом. Це не єдине місце Писання, яке 
говорить нам про важливість молитви. 
Біблія сповнена настановами, закликами 
і обітницями стосовно молитви – одного 
з найважливіших обов’язків кожного 
християнина.

Але чому ми взагалі повинні моли-
тися? Адже Бог знає, у чому ми маємо 
потребу, задовго до того, як ми Його 
просимо про це (Мт .6:8). Наші молитви 
не повідомляють Богові нічого такого, що 
Він не знає. Зрештою, Бог всемогутній  
і може робити все, що забажає. А крім 
того, написано, що слова ще немає на 
наших устах, а Він вже володіє усією 
інформацією про нас. Тоді який сенс у 
наших молитвах? Чи може Він виконати 
Свої цілі і Свою добру волю без наших 
молитов? 

У 22-му розділі Книги Єзекіїля чи-
таємо про жахливий гріховний стан 
народу Божого. Вбивство стало звичай-
ним ділом, ширилося ідолопоклонство, 
утискалися і зневажалися чужинці, 
сироти і вдови, порушувалась заповідь 
про суботу, частішали прояви тілесної 
розбещеності тощо. І в 15-му вірші Бог 
говорить, що покладе край цим огидам, 
розсіє євреїв поміж народами і розвіє 
їх по світу. 

Здається, справедливий Божий вирок 
винесений. Проте в 30-му і 31-му віршах 
Бог робить дивну заяву. Він говорить, що 
цю жахливу ситуацію можна ще змінити, 
і тому Він шукає людину, котра стала б 
в проломі за цю землю, і тоді Він не зни-
щить її.  Так і написано: «І шукав Я між 
ними чоловіка, що поставив би загороду 
і став би в виломі перед Моїм обличчям 
за цей Край, щоб Я не знищив його, та Я 
не знайшов!».

На жаль, Він не знайшов нікого, 
хто готовий був благати в молитві за 
спасіння свого народу. «І Я вилив на них 
Свій гнів, огнем пересердя Свого пови-
гублював їх, їхню дорогу Я дав на їхню 
голову, каже Господь Бог...» 

Бог завжди дає людям шанс. Однак 
це зовсім не означає, що Богом можна 
маніпулювати, – Господній присуд завжди 
справедливий і обов’язково виконається. 
Проте Господь завжди дає шанс для 
покаяння, бо всі Його думки про людину 
служать їй на добро.

Коли ізраїльтяни зробили золоте теля 

і стали поклонятись йому замість Бога 
(про це читаємо в Вих. 32:5:14), Бог дуже 
розгнівався і готовий був їх знищити. Але 
Мойсей став за народ у проломі і благав 
Бога змилуватись над ізраїльтянами. І 
Бог завдяки молитві однієї людини по-
милував весь народ, тому що Богові до 
вподоби милосердя і Він його ставить 
вище за суд.

Як же знайти ключ до розуміння 
молитви? Чому, все таки, Бог чекає 
молитви від людей, перш ніж діяти? З 
Писання стає зрозуміло, що коли ми не 
молимося, Бог не буде діяти. Бог обмеж-
ив Свою участь в ділах людей їхніми 
молитвами.

Молитва – це також Божий засіб 
виховання християн. Якщо ми хочемо 
правити з Ісусом у вічності, Він повинен 
готувати нас, щоб ми могли бути цар-
ством священиків.

Молитва не змінює ціль і волю Бога, 
натомість вона активізує ціль і волю Бога. 
У Бога є ціль, але щоб вона була викона-
на, християни повинні молитися. 

Це дуже чітко можна зрозуміти, про-
читавши Мт. 9:36-38. Ісус бачить натовпи 
людей, співчуває їм і говорить Своїм 
учням, що жниво велике, а робітників 
дуже мало. Він наказує їм молитись до 
Господаря Жнив, щоб Той послав праців-
ників на ниви Свої. 

Ісус виклав головний принцип мо-
литви – Бог не буде діяти, якщо люди не 
будуть молитися. Молитва – це те, що 
виконує волю Бога, те, що змінює світ.

Ми повинні молитися. Писання пере-
повнене сотнями прикладів молитов і 
прохань молитися. Нам наказано «без-
перестанку молитися» (1 Сол. 5:17), 
«завжди молитись і не занепадати 
духом» (Лк. 18:1), «молитись у всякий час 
духом» (Еф. 6:18); апостол Павло навчає 
Тимофія, «щоб мужі чинили молитви на 
кожному місці, підіймаючи чисті руки без 
гніву та сумніву».

Дуже важливо усвідомити важливість 
молитви стосовно спасіння людських 
душ. Біблія чітко говорить, що це воля 
Божа – «щоб усі люди спаслися і прийшли 
до пізнання істини». Бог не дивиться на 
обличчя, Він кличе всіх людей.

Якщо ми хочемо бачити свою сім’ю 
і друзів спасенними, ми повинні моли-
тися. Якщо ми хочемо, щоб Бог керував 
нашим життям, ми повинні молитися. 
Випадкового у світі нічого немає – усе 
стається завдяки силі молитви або через 
її відсутність.

Діти й підлітки в Україні все раніше 
долучаються до алкоголю та наркоти-
ків, а також починають статеве життя 
у все більш ранньому віці. Про це 
свідчать результати опитування серед 
українських школярів та студентів 
молодших курсів, які оприлюднив 
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Соціологічне опитування серед 6,5 
тис. дітей та юнаків у 335 навчальних 
закладах по всій Україні провів Укра-
їнський інститут соціальних дослі-
джень ім. Олександра Яременка.

За словами представника ЮНІСЕФ – організації, яка під-
тримала проект, результати дослідження дуже і дуже 

насторожують. «Вони показують, що діти вживають алкоголь, 
наркотики та починають статеве життя в дуже юному віці. Вік, з 
якого діти починають вживати алкоголь та курити, знижується, 
водночас кількість дівчат, які долучаються до цього, продовжує 
зростати».

Міцний алкоголь почали вживати 11-річні дівчата, чого 
раніше не було. Чимало пива юні українці випивали й раніше, 
проте за минулі роки, як показало дослідження, вже половина 
усіх 15-річних хлопців та 30% дівчат щотижнево вживали цей 
хмільний трунок. 

Досить часто вживання алкоголю провокує і ранні статеві 
зносини. Голова правління Українського інституту соціальних до-
сліджень Ольга Балакірєва розповідає: «Серед десятикласників 
вже 20% учнів мають досвід статевого життя. Відбувається 
суттєве збільшення цих показників серед студентів, учнів ПТУ 
і ВНЗ (І-ІІ рівнів акредитації). Тривожить і те, що кожний третій 
контакт відбувається з використанням алкоголю».

11 травня мільйони християн по всьому світу молилися під час проведення Глобаль-
ного дня молитви. За повідомленням invictory.org, на участь в акції зареєстру-

валися більше 200 країн. У рамках молитви «Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде 
воля Твоя як на небі, так і на землі» у соборах і храмах Великобританії, Шотландії і 
Північної Ірландії проводилися спеціальні зібрання та акції.

За повідомленням кореспондента Christian Today Марії Маккей, на центральному 
стадіоні в Лондоні зібралися тисячі християн. «Вони молилися, щоб Божа любов і Дух 
Святий наповнили Лондон, особливо ті райони, де процвітає злочинність».

З нагоди Глобального дня молитви британський прем’єр-міністр Гордон Браун орга-
нізував прийом, на якому подякував християнам за їх вклад у розвиток Великобританії.

НХС.

Всесвітньо відомий письменник Всесвітньо відомий письменник 
і вчений Джош Макдауел вчив і вчений Джош Макдауел вчив 
українців будувати міцну сім’юукраїнців будувати міцну сім’ю

живає радість; на безумовному прийнятті 
дитини, що дає їй відчуття безпеки і 
не змушує «заробляти» прихильність; 
на цінуванні – постійному відзначенні 
того, що в дитини виходить добре; на 
доступності – ми завжди повинні бути 
«доступними» для дітей попри всі свої 
«нагальні» справи, бо саме це породжує 
в наших дітях відчуття потрібності; на 
прихильності; на зацікавленості – вхо-
дженні в духовний світ дитини, коли ми 
бавимося з нею її іграшками, граємо в її 
ігри; на підзвітності, тобто відповідаль-
ності перед дітьми. 

Макдауел також наголошує, що по-
трібно пам`ятати про три важливі речі: 
по-перше, правильне виховання не має 
стовідсоткових гарантій; по-друге, ніколи 
не буває занадто пізно, щоб розпочати все 
спочатку; по-третє, деякі діти просто на-
роджені такими, що їх важко виховувати.

Упродовж останніх 30 років Джош 
Макдауел відвідав 107 країн і проголо-
сив 23 тисячі промов перед багато-
мільйонною аудиторією. В Україну 
він приїхав на запрошення Місійного 
товариства «Україна для Христа». 

Джош Макдауел написав 98 книжок, 
які перекладено 60 мовами світу. Най-
більш відомі з них в Україні – «Не про-
сто тесля», «Незаперечні свідчення», 
«Ошуканці», «Як допомогти молоді», 
«У пошуках визначеності», «Загублене 
покоління», «Слово що будує стосунки», 
«Як бути героєм для своїх дітей». 

РІСУ. 

Такі невтішні статистичні дані стосуються 
і куріння та вживання українською молоддю 
наркотиків. У зв’язку з подальшим поширенням 
в Україні епідемії ВІЛ/СНІДу соціологи проана-

лізували знання учнівської молоді в цій сфері. І виявилося, 
що третина підлітків не знає шляхів передачі ВІЛ-інфекції. 

Результати дослідження також показують, що серед дітей і 
юнаків почастішали випадки образ і насилля, вони ненормаль-
но харчуються, мало рухаються і натомість дуже багато часу 
проводять перед екранами телевізорів і комп’ютерів. А разом 
з батьками юні українці переважно хіба що їдять або дивляться 
телебачення. 

Ефективна державна політика у цій сфері, системність у її 
виконанні та наголос на профілактиці могли б істотно покращити 
ситуацію в країні, вважають фахівці. Проте, як каже головний 
нарколог МОЗ України Анатолій Вієвський, саме цього й бракує: 
«Ми не маємо політики. У нас є окремі розрізнені дії. Дуже часто 
вони суперечать одні одним. У цій ситуації, безумовно, квітнуть 
алкогольні і наркотичні проблеми, бо вони розвиваються так, як 
їм хочеться, а не так, як хотілося б суспільству».

Дуже важливий чинник – це відсутність профілактичного ін-
формування і навчання населення. У медичному інституті майбут-
ніх лікарів-наркологів зовсім не вчать профілактичним навичкам».

Любомир КРУПНИЦЬКИЙ.
Київ.

ЮНІСЕФ називає ЮНІСЕФ називає 
тривожним стан тривожним стан 
молоді в Українімолоді в Україні

МОЛИТВАМОЛИТВА –  – 
наш обов’язокнаш обов’язок

Християни всього світу Християни всього світу 
провели Глобальний провели Глобальний 

день молитвидень молитви

«Хто розкаже про велич Господню, «Хто розкаже про велич Господню, 
розповість усю славу Його?»розповість усю славу Його?»  (Пс. 105:2).(Пс. 105:2).
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Багатьом християнам ця заповідь 
здається менш важливою, ніж інші. 
Чи можна порівняти гріх неправди 

з убивством або невірністю в шлюбі? Але 
той, хто хоча б раз став жертвою лихо-
слів’я, пліток або необґрунтованих підозр, 
знає, яке це зло і якого болю воно завдає. 
Як складно, а деколи і неможливо відновити 
своє добре ім’я.

У той же час багатьом може видатися, що 
немає нічого легшого, ніж дотримуватися цієї 
заповіді. На жаль, це уявна легкість. Адже 
зовсім не обов’язково обмовляти людину, 
щоб створити їй погану славу. Достатньо 
сказати про неї частину правди, оповістити 
про її недоліки і нічого не сказати про чесно-
ти. Результат буде таким же. Уміло сказана 
напівправда діє сильніше за брехню, тому що 
вона спонукує нашу уяву домальовувати все 
найпоганіше. Назвіть тільки один недолік, а 
ми вже додамо всі інші і зі звичайної людини 
зробимо потвору.

Якось психологи провели експеримент, 
що наочно ілюструє роботу нашої уяви. 
Двом групам людей показали один і той же 
портрет, причому одній групі сказали, що 
це вчений, а другій – що це злочинець. І одні 
учасники експерименту відзначили розум, 
великодушність, доброту і відвертість зо-
браженої на портреті людини, інші побачили 
тупість, злість, дріб’язковість і нелюдимість. 
Особливо всіх вразили очі: уважні і співчут-
ливі в першому випадку і порожні та байдужі 
– у другому. 

Про небезпечність наклепу і обману 
яскраво свідчить історія походження  першої 
неправди. Про це читаємо в Євангелії від 
Івана 8:44: «Він був душогуб споконвіку і в 
правді не встояв, бо правди нема в нім. Як 
говорить неправду, то говорить зо свого, бо 
він неправдомовець і батько неправді». Кого 
Іван називає батьком неправди? Сатану, 
який є головним ворогом істини.

Пророк Єремiя проголошує: «А Гос-
подь Бог правдивий, Він Бог Живий та 
Цар вічний!». Бог є Правда, тому що Він 
– Творець всього. Гріх зародився в гордому 
серці лукавого, який став говорити: «Зійду 
я на небо, повище зір Божих поставлю пре-
стола свого, і сяду я на горі збору богів, на 
кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, 
уподібнюсь Всевишньому!» (Іс. 14:13-14). 
Біблія розповідає, що витончений наклеп 
був зведений на Самого Господа Бога. 
Люцифер (таке ім’я носив сатана до свого 
падіння), був досконалим Божим творінням. 
Про нього було сказано у пророка Єзекіїля: 
«Ти печать досконалости, повен мудрости і 
корона краси». 

Однак він захотів стати вищим від Бога, 
що створив його. Неправда стала його 
основним знаряддям у досягненні цієї мети. 
Щоб прославити себе, йому потрібно було 
знеславити Бога. Спочатку своєю брехнею 
він спокусив третину всіх ангелів. Цей же 
засіб він використовував і для спокушання 
людей. Ось його слова, звернені до Єви: 
«Чи справді сказав Бог: не їжте з усякого 
дерева раю?». Сатана почав з того, що 
зародив сумнів у словах Бога. Потім ішла 
брехня: «Умерти не вмрете! Бо відає Бог, 
що дня того, коли будете з нього ви їсти, 
ваші очі розкриються, і станете ви, немов 
Боги, знаючи добро й зло». З цією брехнею 
сатани до нашого життя увійшли зло, біль, 
страждання і смерть. Тому Священне Писан-
ня називає сатану людиновбивцею. Від його 
брехні не тільки постраждала людина, але 
було знеславлене і добре Ім’я Боже. Брехня 
сатани полягала в тому, що Бог має якісь не-
добрі наміри, нав’язує якісь необґрунтовані 
заборони, які обмежують нашу свободу і 
позбавляють нас якихось благ. 

Яким чином Бог міг відновити Своє до-

Ми, вчені України, дякуємо Господу за свободу слова в нашій 
країні. Через проповідь Євангелія багато людей навертаються до 
Бога з покаянням, очистивши свою душу від гріхів, щоб далі жити 
за Божими заповідями. Слово Боже, записане в Біблії, – це могутня 
духовна зброя, проти якої безсилий сатана. Воно дає віруючим  
силу протистояти і відбивати його  атаки. Тому Біблія повинна стати 
настільною книгою для кожної людини, бо вона несе світло для 
тих, хто перебуває в пітьмі, і допомагає їм духовно зростати.

У наш час виникає багато різних окультних, забобонних ре-
лігій і вчень, які подаються  людям під виглядом науки, а вона 
нічого спільного з ними не має. До таких належить, зокрема, 
астрологія. 

Через ЗМІ  робиться  велика реклама окультизму та ідолопо-
клонства. У багатьох країнах відверто здійснюється поклоніння 
сатані та різній нечисті, скажімо, на свято Геловін. У нашій країні 
під виглядом відродження національних традицій люди поверта-
ються до поганського свята Івана Купала, яке з кожним роком 
набуває усе більшого розмаху, і тим самим люди вклоняються  
цьому бісу. 

По радіо розповідають про ворожіння  у Водохрещенське над-
вечір’я. Люди роблять дідухів, прославляють поганського бога 
плодючості, не розуміючи, що спілкуються з нечистою силою і 
підпадають під прокляття. Так через різні обряди і традиції в нашій 
християнській країні знову відроджується  язичництво. А в Біблії 
написано, що доля всіх ворожок, чародіїв, ідолослужителів – в 
озері, що горить огнем та сіркою (Об. 21:8).

Ідолопоклонство – це великий гріх, який Бог називає гидо-
тою, і Він карає за це людей, як написано у Святому Писанні: 
«Не повинен знаходитись у тебе той, хто проводить сина свого 
або дочку свою через вогонь, віщун, знахар, ворожка, чаклун, 
чорнокнижник, що викликає духів, чарівник і той, хто викликає 
померлих; бо мерзенний перед Господом усякий, хто робить це» 
(Повт. Закону 18:10-12).

На жаль, у таких святах беруть участь і  люди, які називають 
себе християнами.  До участі в них запрошують і представників 
влади. 

Хто, як не Христова Церква, повинен просвіщати і поперед-
жувати народ?  Щоб достойно виконати Божу справу на землі, 
треба, щоб Церква була єдиною. Цього очікує від нас Господь Ісус, 
коли молився до Свого Отця: «... Щоб єдине були, як єдине і Ми» 
(Івана 17:22). Ніяка з конфесій не повинна претендувати на свою 
винятковість і звеличуватися перед іншими. Перед Богом усі рівні. 
Для роз’єднання християн ми не бачимо ніяких вагомих причин, 
окрім людського фактора. Усі три гілки християнства (православні, 
католики, протестанти) мають повну згоду в основних доктриналь-
них питаннях. Усі  вірять в єдиного Бога у трьох Особах (Бога-Отця, 
Бога-Сина, Бога-Духа Святого) і сповідують,  що  кожна людина 
може отримати спасіння по благодаті Божій через покаяння і віру 
в Ісуса Христа. У всіх однакова Біблія – незмінне Слово Боже і 
спільна мета – виконати повеління Господа: «Ідіть по всьому світу 
і проповідуйте Євангеліє усім народам» (Марка 16:15).

Форма служіння і прославлення Бога можуть бути різними, як 
про це написано у Святому Письмі. «Всі народи заплещіть руками, 
вигукніть до Бога голосом радості» (Пс. 46:2). «Хваліте Бога на 
бубні та танцем... на струнах та флейті... на цимбалах гучних» (Пс. 
150). Тому  форма прославлення Бога не повинна бути причиною 
для розділення та осуду. 

Дуже доречно нагадати слова Блаженного Августина: «У 
головному – єдність, у другорядному – різноманітність, а в усьому 
– любов». Треба шукати не те, що роз‘єднує, а те, що єднає. А 
єднає всіх нас Ісус Христос, Який є  Головою Церкви. 

Як вчить Святе Письмо, християни повинні перебувати в лю-
бові, спілкуватися один з одним,  зберігати єдність духа в союзі 
миру (Ефесян 4:2); разом молитися до Бога за нашу Україну, за 
владу, за пробудження, покаяння та духовне відродження нашого 
народу. Бути світлом і благотворно впливати на моральний стан 
людей, особливо молоді. Тільки перебуваючи в єдності і любові, 
разом з Богом, ми зможемо  подолати сили темряви. Єдність 
християн різних конфесій буде сприяти єднанню нашого народу, 
миру і стабільності в нашій державі. 

Ми молимося за всіх християнських священнослужителів, щоб 
Господь допоміг зруйнувати деномінаційні стіни, які заважають 
спілкуванню, взаєморозумінню і плідній праці на ниві Божій.  
Нехай «Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога 
й  Отця, і спільність Святого Духа  буде зо всіма вами! Амінь» (2 
Кор. 13:13). 

З повагою, християни, вчені Академій наук України: 
академік Української академії наук О. КНЯЗЮК,

академік Української академії  мед. наук Е. СУСЛОВ, 
доктор медичних  наук України В. МАЛЮК,

 доктор фізико-математичних наук В. ДВЕРНЯКОВ,
доктор фізико-математичних наук Т. ТЕРНОВА,

кандидат медичних  наук Т. ПІДГАЄВСЬКА,
кандидат хімічних  наук Л. ГАВРИЛОВА, 

кандидат технічних  наук В. СЕЛЕХ,
 кандидат фізико-математичних наук Н. ТКАЧЕНКО,
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України

ЗВЕРНЕННЯЗВЕРНЕННЯ ДЕВ’ЯТАДЕВ’ЯТА ЗАПОВІДЬ ЗАПОВІДЬ
«Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!» (Вихід 20:16).

Своїм словам люди зазвичай 
надають мало значення. Нам 
здається, що слова – це дрібниця, 
головне – справи. Але чи так це? 
Ось що про це говорить дев’ята за-
повідь: «Не свідкуй неправдиво на 
свого ближнього!» (Вихід 20:16).

бре Ім’я? Бог не може за Своєю природою 
використовувати засоби, що суперечать 
принципам любові. Ось що зробив Бог: Він 
приніс у жертву Свого Сина. Бог Сам помер 
заради нашого спасіння. Ісус Христос, Син 
Божий, прийняв наше покарання і звільнив 
нас від вироку смерті. Але Бог має також 
намір змінити наше серце, заражене гріхом, 
відновити в нас образ Божий, щоб ми могли 
жити вічно. 

І до сьогодні ми з вами залучені в цей 
великий конфлікт між Богом і сатаною. Чому 
ми впевнені в успіху? Бо маємо обітниці про 
Другий прихід Ісуса Христа, коли Він прийде 
в славі як Цар царів, щоб встановити Своє 
Царство навіки. Бог запрошує і нас з вами 
стати громадянами цього Царства. І ось що 
сказано в Книзі Об’явлення про відкуплених 
кров’ю Христа: «Не знайшлося бо підступу в 
їхніх устах, бо вони непорочні!». Брехня не су-
місна з принципами Божого правління. Саме 
про це і йде мова у дев’ятій заповіді. 

Старий Заповіт підкреслює три важливі 
деталі. По-перше, ця заповідь забороняє 
лжесвідчити, тобто давати помилкові свід-
чення або брехливу клятву. Книга Левит 
проголошує: «Не будете красти, і не будете 
неправдиво заперечувати, і не будете гово-
рити неправди один на одного! І не будете 
присягати Моїм Іменем на неправду, бо зне-
важиш Ім’я Бога свого. Я Господь!». 

По-друге, ця заповідь забороняє вимовля-
ти прокляття. До чого тут прокляття? Яким 
чином лжесвідчення пов’язано з прокляттям? 
Відповідь проста: той, хто присягається, 
накликає на себе прокляття у разі, якщо він 
обманює або не в змозі виконати обіцяне. 
Часто прокляття супроводжували процедуру 
вимовляння клятви. Так було у випадку з 
апостолом Петром у дворі первосвященика. 
Після того, як Його звинуватили, що він 
– учень Ісуса, «він став клястись та божитись: 
Не знаю Цього Чоловіка!». «Клястись і божи-
тися» в оригіналі звучить так: «Присягатися і 
закликати на себе прокляття». 

По-третє, ця заповідь забороняє поширю-
вати наклеп і плітки. Бог наказує нам у Книзі 
Левит: «Не будеш ходити пліткарем серед на-
роду свого». Що таке наклеп? Це неправдиві 
звинувачення інших людей з метою принизити 
їх і зіпсувати їхню репутацію. Плітки є однією 
з форм наклепу і часто називаються роботою 
«злих язиків», або лихослів’ям. Поширення 
чуток – це  і є лжесвідчення проти ближнього. 
Отож дев’ята заповідь закликає нас берегти 
репутацію свого ближнього так само, як і 
свою власну. Заповідь застерігає, що коли 
ми не будемо дбайливо ставитися до доброго 
імені свого ближнього, то й наше ім’я може 
бути зганьблене. Автор 33-го псалма запитує: 
«Хто та людина, що хоче життя, що любить 
дні довгі, щоб бачити добро?». І дає відповідь: 
«Свого язика бережи від лихого, а уста свої 
від говорення підступу». А ось як яскраво про-
голошує цю ж істину Соломон: «Хто уста свої 
стереже, той душу свою береже, а хто губи 
свої розпускає, на того погибель».

Новий Заповіт також вчить нас не обмов-
ляти і не поширювати чутки. Апостол Павло 
писав: «Усяке подратування, і гнів, і лютість, 
і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом 
із усякою злобою». Яків закликає нас: «Не об-
мовляйте, брати, один одного!». До нього при-
єднується апостол  Петро: «Отож відкладіть 
усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і 
заздрість, і всякі обмови».

Ісус Христос неодноразово вчить нас 
дбайливо ставитися до слів і  закликає обе-
режно висловлюватися про інших. У 12-му 
розділі Євангелія від Матвія читаємо: «Кажу 
ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть 
люди, дадуть вони відповідь судного дня!». Не 
дивно, що Ісус вирішив заговорити про вели-
чезну відповідальність за свої слова. Адже 
книжники і фарисеї назвали Сина Божого 
«союзником диявола». 

Ісус виразив тут два закони, які стосу-
ються наших слів. По-перше, настрій людини 
можна побачити за її словами. Те, що лежить 
на серці, може вийти на поверхню лише через 
вуста; людина може сказати тільки те, що в 
неї на серці. 

Ніщо так не викриває характеру людини, 

як її слова. Не треба навіть довго говорити 
з людиною, щоб зрозуміти, благородні і здо-
рові в неї думки чи брудні. Не треба довго 
слухати людину, щоб побачити, добрий у неї 
розум чи жорстокий. Своїми словами ми по-
стійно показуємо всім, хто ми такі. Наші слова 
свідчать про стан серця так само, як і смак 
води свідчить про чистоту джерела. 

По-друге, Ісус заявив, що людина по-
винна буде дати відповідь за кожне пусте 
слово. Грецьке слово, перекладене як пусте, 
означає бездіяльне, непотрібне. Цим словом 
позначають, наприклад, безплідне дерево, 
землю, що не використовується, або субот-
ній день, коли не можна виконувати ніякої 
роботи. Пусті слова – це слова, які людина 
вимовляє не подумавши або коли зникають 
звичайні самообмеження. Коли людина по-
стійно і свідомо насторожі, вона наперед 
подумає про те, що сказати і як сказати; але 
якщо вона поводиться вільно, в її словах 
виявляється  її характер.

Цілком може бути, що публічні вислови 
людини прекрасні і благородні, а у вузькому 
колі вона говорить грубо і непристойно. На 
людях вона ретельно обдумує все, що скаже, 
а у вузькому колі забуває про самоконтроль. 
Так само і в гніві людина говорить те, що 
дійсно думає і що вже давно і часто хотіла 
сказати, але з обачності цього не робила. 
Багато людей є в суспільстві зразком при-
вабливості і пильності, коли вони знають, 
що за ними спостерігають, тоді як удома 
вони є жахливим прикладом дратівливості, 
запальності, постійної критики і вічного 
невдоволення, тому що вдома їх ніхто не 
бачить і не чує. Добре було б пам’ятати, що 
саме тоді, коли ми не контролюємо себе, наші 
слова показують, які ми насправді. 

У гніві людина може сказати таке, чого 
вона ніколи не скаже в інший час. Потім вона 
може сказати, що зовсім не це мала на увазі і 
зовсім не це хотіла сказати, але це не знімає 
з неї відповідальності. Те, що вона сказала, 
часто залишає незцілиму рану і створює 
непереборний бар’єр. Як тільки слово, що 
ганьбить чи ранить іншу людину, вимовлено, 
його вже не можна повернути назад. Нам 
треба добре вивчити себе, щоб з’ясувати, в 
якому стані наше серце. Пам’ятаймо, що Бог 
судить нас не за словами, які ми вимовляємо, 
все ретельно зваживши, а за словами, ви-
мовленими в момент гніву, коли з дна серця 
підіймаються його істинні відчуття. 

І кілька слів підбадьорення тим, хто став 
жертвою людського наклепу. Не зневіряй-
теся. Настане день, коли ви будете повністю 
виправдані і будь-яка брехня буде відкрита. 
Якщо люди зганьбили ваше добре ім’я, Ісус 
Христос виправдає вас. Піклуйтеся тільки 
про те, щоб бути непорочними перед Богом. 
Головне – самим бути чесними. Бережіть 
себе від будь-якої брехні. Ніколи не прагніть 
справити помилкове або уявне враження про 
себе, бережіть себе від двозначних натяків, 
умисного перебільшення або свідомого за-
мовчування правди. 

Керівним правилом у всіх наших розмовах 
повинна бути безумовна істина. Ісус учив: 
«Хай буде слово ваше «так – так»; «ні – ні»; 
а що понад це, то від лукавого». Цими сло-
вами Христос засудив всі безглузді вирази і 
звороти мови, які схожі на богохульство. При-
гадайте третю заповідь, яка застерігає від 
необдуманого вживання Імені Бога в розмові. 
Він засудив всяку фальшиву похвалу, відступ 
від істини, всякі лестощі, перебільшення. 

Він навчає, що кожен, хто хоче виглядати 
таким, яким він насправді не є, і чиї слова 
не виражають його справжніх відчуттів, 
не може бути названий чесною людиною. 
«А шляхетний міркує шляхетне і стоїть при 
шляхетному», – наголошує пророк Ісая. Усе, 
що ми робимо, повинне бути ясним і відкри-
тим, як день. Усе, що ми говоримо, повинне 
бути істинним. А це можливо тільки тоді, 
коли ми впокоримося перед Божою величчю 
і дозволимо керувати нашими думками Тому, 
Хто Сам є Істина. 

«Смерть та життя – у владі язика», 
– говорив Соломон. Тож стежмо за своїми 
словами. Щодня молімося, щоб слова наші 
завжди були наповнені благодаттю. 
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(Продовження. 
Поч. в № 9-12 (104-107) за 2007 р., 

№ 1-4 (108-111) за 2008 р.)

Другий прихід 
Ісуса Христа і Арма-
геддонська битва. 
Другий етап 
Божого суду
Настає час другого етапу Божого 

суду, про який коротко описано в Об. 
16:14-16; 17:14;19:11-21. Другий ангел 
готовий кинути гострий серп, щоб 
довершити Божий суд (Об. 14:17-18); 
війська і царі з усього світу завдяки від-
повідній роботі трьох демонських духів 
(Об. 16:13-14) ідуть дорогою, яка про-
ходить через висохле русло ріки Євфрат 
(Об. 16:12); вони вже в Армагеддоні і 
готові до битви (Об. 16:16; Об. 19:19); 
тут зібралися і десять царів з коаліції 
антихриста, які також готові до битви 
(Об. 17:14); антихрист та лжепророк го-
тові керувати цим величезним військом, 
піднімати їх бойовий дух (Об. 19:19). Уся 
ця воєнна армада на чолі з антихристом 
і лжепророком знає про дуже близький 
час другого приходу Христа. 

І Бог забезпечує невідворотність 
цих подій, щоб збулося написане в 
Об’явленні. Усе перебуває під Божим 
контролем! Слава Всемогутньому Богу-
Вседержителю!

Другий прихід Ісуса Христа описано 
в Об. 19:11-16:

— це той, хто сидить на білому коні, 
Вірний і Істинний, Котрий праведно 
судить і воює (Об. 19:11); очі в Нього, 
як полум’я вогняне, на голові багато 
діадем, одежа забарвлена кров’ю і Ім’я 
Його — Слово Боже (Об. 19:12-13). (Дру-
гий прихід Ісуса Христа описав також і 
пророк Ісая (Іс. 63:1-3).

— За Христом їде воїнство небесне 
на білих конях, усі одягнені в вісон білий 
та чистий (Об. 19:14).

— З уст Його виходить гострий меч, 
щоб ним поражати народи; і Він Сам 
пасе їх залізним жезлом. Він топче 
точило вина лютості і гніву Бога, Все-
держителя. На одязі Христа написано 
Його Ім’я: «Цар царів і Пан над панами» 
(Об. 19:15-16). 

Ісус Христос на кожен відрізок часу 
Своєї діяльності має різні імена (Агнець, 
Слово Боже, Ісус Христос, Месія, Цар 
царів, Пан над панами, але Він завжди 
є Сином Божим, що сидить праворуч 
Бога-Отця.

І ось в Об. 19:11-16 ми бачимо, як 
у всій Своїй силі і славі, з небесним 
воїнством Христос приходить на землю, 
щоб правити на ній. Перед годиною ви-
пробування Христос приходив, але на 
землю не опускався, а в повітрі зустрів 
Свою церкву (Кол. 4:16-17). 

Цей перший етап другого приходу 
Христа ми вже розглянули раніше. А 
тут бачимо другий етап. Ніщо і ніхто не 
устоїть перед Царем царів. Тому в Ар-
магеддоні все відбулося дуже швидко. 
Ні диявол, ні антихрист, ні лжекпророк з 
усім їхнім величезним військом не могли 
протистояти могутній Божій силі. Усі, 
крім диявольської трійці (диявол, анти-
христ і лжепророк) загинули, у тому чис-
лі і тих 10 царів, які були з антихристом 
в коаліції (Об. 17:14; Об. 19:19). 

Перед початком битви було зна-
мення: ангел стояв на сонці і голосно 
кричав усім птахам, що літали серед 
неба: «Летіть, збирайтеся на велику 
вечерю Божу, щоб пожерти трупи 
царів і трупи тисячоначальників, трупи 
сильних, трупи коней і тих, що сидять на 

них, трупи всіх вільних і рабів, малих і 
великих!» (Об. 18:17-18). 

Про саму Армагеддонську битву 
сказано в Об. 19:20-21: антихрист і 
лжепророк схоплені і вкинені в озеро 
вогняне, а інші були убиті мечем Того, 
Хто Сидить на коні. 

Усі люди на землі, які поклонялися 
звірові (антихристу), його образу і при-
йняли тавро звіра на чоло чи на руку 
(Об. 14:9), за Божою постановою мають 
бути знищені на всій землі. Жоден з них 
живий не залишиться (Об. 14:10-11). Цю 
Божу постанову виконають Христос під 
час Армагеддонської битви і ангел, який 
кинув на землю свій серп і довершив 
всю спробу Божого суду на всіх куточках 
землі (Об. 14:19-20; Єр. 25:31). 

На цьому закінчується Божий суд. 
Антихрист і лжепророк вкинуті в озеро 
вогняне, звідки повернутися неможли-
во — така воля Божа, і обітниці Його 
незмінні.

Диявол також схоплений. За Божим 
наказом він буде зв’язаний і замкнений 
в безодні, і покладена печатка над 
ним, щоб не спокушував народи, доки 
не скінчиться тисяча років. Після цього 
він має бути звільнений на короткий час 
(Об. 20:1-3).

Другий етап першого 
воскресіння
Після всіх описаних вище подій 

буде проходити другий етап першого 
воскресіння мертвих. Бог воскресить 
всіх тих, чиї душі перебувають під 
п’ятою печаткою Божої книги (Об. 6:9-
11). Бог воскресить їх разом з тими, що 
загинули під час правління антихриста 
за свідчення Ісуса і Слово Боже. На 
шлюб з Агнцем вони не приходять, бо 
одежу праведності їм дано уже до по-
чатку цього етапу воскресіння (Об. 6:11) 
— «І кожному з них дано білу одежу і 
сказано їм іще трохи спочити, аж поки 
доповнять число їхні співслуги і брати 
їхні, що будуть побиті, як і вони».

Про цю частину святих, які беруть 
участь в другому етапі першого воскре-
сіння, написано: «І побачив я престола 
і тих, які сиділи на них, котрим було 
дано судити, і душі обезглавлених за 
свідчення Ісуса і за Слово Боже, які не 
поклонились звірові, ні образові його, і 
не прийняли знака на чоло своє чи на 
руку свою. Вони ожили і царювали з 
Христом тисячу років» (Об. 20:4). Інші з 
померлих не ожили, поки не скінчиться 
тисяча років. Це перше воскресіння 
(Об. 20:5).

Так закінчилось перше воскресіння. І 
обітниці переможцям, які закінчили своє 
фізичне життя і зберегли вірність Хрис-
ту, залишились незмінні. Вони успадку-
вали вічне життя і великі нагороди. Тут, 
у 20-му розділі Об’явлення, наводиться 
одна з обітниць: «Блаженний і святий, 
хто бере участь в першому воскресінні; 
над ними друга смерть не має влади, 
але вони будуть священиками Бога і 
Христа і будуть царювати з ним тисячу 
років» (Об. 20:6). Чому тисячу років? 
Бо після Тисячолітнього царства бу-
дуть стояти перед ними нові завдання 
і плани від Бога. А ці плани Бог ще нам 
не відкриває. 

Тепер, коли завершився перший етап 
подій, ми можемо прокоментувати виді-
ння Івана, описане в Об’явленні 14:1-5. 
Настає другий етап подій — Тисячолітнє 
царство.

Агнець на Сіонській 
горі і 144 тисячі 
святих
Щоб чіткіше зрозуміти, що це виді-

ння в часі стосується завершеного кінця 
подій першого етапу і початку Тисячоліт-
нього царства, наведемо пророцтва зі 
Старого Заповіту: «Я Свою справедли-
вість наблизив — вона недалеко, а Моє 
спасіння не припізниться, і дам на Сіоні 
спасіння, дам Ізраїлеві свою велич!» 
(Іс. 46:13); «Отак визволенці Господні 
повернуться та до Сіону зо співом уві-
йдуть, — і на їхній голові буде радість 
відвічна, веселість та втіху осягнуть 
вони, а журба та зітхання втечуть!» 
(Іс. 51:11).

Ще багато пророцтв, які вказують 
на те, що Ісус Христос, Цар і Володар 
всієї землі, розмістить Свою резиденцію 
на горі Сіон — горі найвищої святості в 
Єрусалимі. Це буде зроблено на самому 
початку Тисячолітнього царства. Так 
говорить Господь: «Вернусь Я до Сіону 
і буду пробувати в середині Єрусалиму, 
і буде зватися Єрусалим «Містом Прав-
ди», а гора Господа Саваота — «горою 
святою» (Мих. 8:3).

Тому апостолу Івану і було показано 
те найвище керівництво землі разом зі 
Царем Ісусом Христом. Це 144 тисячі 
найбільших праведників — еліта святих. 
Тут є вихідці з усіх народів, і не треба 
плутати цю еліту святих з попечатаними 
Божими слугами з ізраїльського народу, 
яких попечатали перед початком Божих 
кар (Об. 7:2-8). 

Звичайно, потрапили в цю еліту 
управління і деякі з тих 144 тисяч по-

печатаних євреїв, але Христос вибрав 
найкращих з усіх святих. Яка найвища 
і найкраща їхня риса, що виділяє їх 
з-поміж інших святих? «В устах їхніх 
нема лукавства; вони непорочні перед 
престолом Божим» (Об. 14:5). Це ті 
святі, які з великою щирістю і любов’ю 
присвятили все своє земне життя Богу. 
Тому вони викуплені з-поміж людей як 
первістки Богові і Агнцеві (Об. 14:4). 
Ця 144-тисячна еліта святих на чолі з 
Христом і буде управляти всією землею 
в Тисячолітнім царстві.

Тисячолітнє царство. 
Другий етап подій
Ми бачимо з Об. 20:6, що всі, хто 

брав участь у першому воскресінні, 
мають безсмертні тіла. Вони зодягнуті 
в нову, чисту одежу праведності (Об. 
19:7-8; Об. 8:9-11). Це найвищий ступінь 
праведності, і її не можна порівняти з 
тією праведністю, яку мають святі у 
смертному (звичайному) тілі. 

В Об. 20:6 бачимо, що всі святі, які 
брали участь у першому воскресінні, 
будуть священиками Бога і Христа і 
будуть царювати з Ним тисячу років. В 
Євангелії від Луки 20:35-36 читаємо про 
них: «А ті, що будуть достойні того віку 
і воскресіння з мертвих, не женяться і 
заміж не виходять. І померти вже не 
можуть, бо вони рівні ангелам і є сини 
Божі, ставши синами воскресіння». 
Тому такі святі не можуть збільшити на-
селення землі після Божих кар. Але ми 
бачимо, що наприкінці Тисячолітнього 
царства людей на всій землі було дуже 
багато — «а число їх, як пісок морський» 
Об. 20:8. 

Значить, залишилися живі люди у 
тілах смертних; це ті, хто уцілів після 
дій антихриста і Божих покарань. У 
першу чергу, останок ізраїльського 
народу, яких Бог надприродним спосо-
бом оберігав в пустині 3,5 року, поки 
правив антихрист (Об. 12:16,14; Іс. 
26:20). Спасенний остаток ізраїльського 
народу становив третину всієї кількості 
ізраїльського народу перед приходом 
антихриста (Зах. 13:8-9).

Живі залишаться з інших народів. 
Це можуть бути деякі вірні у Христі, які 
прийняли Христа і Слово Боже під час 
других 3,5 року правління антихрис-
та. Але таких буде дуже мало, адже 
антихрист, у першу чергу, боровся зі 
святими і переміг їх (Об. 13:7). 

Більшість із живих — це ті, які з 
якихось інших міркувань не бажали 
вклонятися образу звіра і приймати 
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ВИВЧАЄМО ПИСАННЯЯрослав АРБОРАК на себе тавро числа звіра. «Того дня, 
промовляє Господь, позбираю кульгаве 
й згромаджу розігнане (ізраїльський 
народ), і те, що навів на нього коли 
лихо. І зроблю я кульгаве останком, а 
віддалене (ізраїльський народ) — по-
тужним народом, і зацарює над ними 
Господь на Сіонській горі відтепер аж 
навіки (Мих. 4:6-7).

А причини несприйняття антихриста 
можуть бути різні. Хоча він і мав владу 
над світом, але не всі держави ретельно 
виконували його накази. Найбільшу 
підтримку антихрист мав у 10 царів 
(коаліції з десяти впливових держав 
світу). Окрім того, держави, де існують 
ортодоксальні релігії, дуже важко під-
даються іншим впливам, у тому числі і 
впливу антихриста. У таких державах 
антихрист був змушений повільніше 
просувати свій вплив (накладати тавро, 
встановлювати свої образи). І не всі 
з тих народів прийняли його. Тільки 
наприкінці свого правління антихрист 
активізував цю справу з допомогою 
трьох демонських духів, і ті народи 
взяли участь в Армагеддонській битві 
(Об. 16:13-16). Але багато людей  все-
таки залишилися живими. Вони не були 
вірні у Христі, але й не поклонялися ні 
звірові, ні образові його і не прийняли 
тавро числа антихриста. І гнів Божий їх 
обминув. Бо, як твердить ангел: «Хто 
поклоняється звірові і образові його, і 
приймає тавро на чоло своє чи на руку 
свою, той буде пити вино гніву Божого, 
вино не розбавлене, приготовлене в 
чаші гніву Його» (Об. 14:9-10).

Якби антихрист мав більше часу, 
усі люди на землі (крім ізраїльського 
останку) були б попечатані і відповідно 
знищені в результаті Божих кар. Бог не 
дозволив це зробити, Він дав можли-
вість цим народам рости, жити за Божи-
ми законами без головного спокусника 
— диявола. Хоч спокуса залишиться, бо 
всі вони перебуватимуть у смертному 
тілі з перворідним гріхом. Але умови 
життя Христос, як Володар всієї землі, 
створить такі, щоб всі відносини між 
людьми і державами будувалися згідно 
з Божим Словом. Для цього у Христа є 
величезний штат працівників — святі, 
які воскресли в першому воскресінні. І 
Верховна рада святих з Христом (144 
тисячі найбільших праведників).

Скільки ж населення залишиться на 
землі після 3,5-річного правління анти-
христа і Божих покарань? Четвертину 
знищив своїми діями антихрист, трети-
на загинула від кар Божих, озвучених 
шостою трубою. Не забуваймо про 
покарання і перших п’яти ангелів, які 
сурмили, а також кари від Божих судів 
(сім чаш Божого гніву). Загалом можна 
припустити, що залишиться 20-25 від-
сотків населення землі, а може, і ще 
менше. Це Божа таємниця.

 Тисячолітнє царство — це проміж-
ний етап, це Боже Царство з «кукілем». 
І ми бачимо велику Божу любов до лю-
дей і Його милосердя. Господь не хоче, 
щоб марно загинула хоч одна людська 
душа, і дає шанс цьому останку людей 
на землі плодитися, розмножуватися і 
служити Йому. Пророк Даниїл про це 
каже так: «... аж ось разом з небесними 
хмарами йшов ніби Син Людський, і 
прийшов аж до Старого днями (Бога-
Отця), і Його (Христа) привели перед 
Нього. І Йому (Христу) було дане пану-
вання й слава та царство, і всі народи, 
племена та язики будуть служити Йому. 
Панування Його — панування вічне, яке 
не спиниться, а царство Його не буде 
зруйноване» (Дан. 7:13-14); «Аж ось 
прийшов Старий днями (Бог-Отець), і 
даний був суд святим Всевишнього, і 
надійшов умовлений час, — і царство 
взяли святі» (Дан. 7:22).
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Бог сказав пророкові Єремії: «Ще 
поки тебе вформував в утробі мате-
риній, Я пізнав був тебе, і ще поки ти 

вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе 
за пророка народам» (Єр. 1:5).

Чи можна умертвити в утробі того, 
кого Бог знав ще до моменту фізичного 
зачаття? Чи знав Бог лише рухомий реф-
лекс, м’язову активність — без натяку на 
людське життя? Звісно, ні. Було б дуже 
сумно, якби Єремія був підданий абортові. 
Він був наділений божественною життєз-
датністю ще до початку свого життя. У 
нього було призначення, його особисте 
призначення, як і в кожного віруючого: 
«Так як вибрав у Ньому Він нас перше 
закладин світу, щоб були перед Ним ми 
святі й непорочні, у любові...» (Еф. 1:4). 
Той, Хто знає все, створив мене і вас ще 
до нашого народження.

Творення життя в таїні
Душа з’єднується з маленьким тілом в 

утробі матері в момент зачаття. Це Божа 
робота, і творення цього життя — таїна. 
Зачаття дитинки в утробі матері входить в 
Божий задум: «Бо ти вчинив нирки мої, Ти 
виткав мене в утробі матері моєї, — про-
славляю Тебе, що я дивно утворений! 
Дивні діла Твої, і душа моя відає вельми 
про це! І кості мої не сховались від Тебе, 
я витканий був у глибинах землі! Мого 
зародка бачили очі Твої, і до книги Твоєї 
записані всі мої члени та дні, що в них були 
вчинені, коли жодного з них не було...» (Пс. 
139:13-16; розширений переклад).

У кожної людини є вічне призна-

чення відповідно до вічної мети Божого 
суверенного плану. Перед тим, як я за-
родився, Бог вже бачив мій зародок, мою 
«несформовану сутність» (Пс. 139:16), що 
єврейською звучить як golem. Альберт 
Барнс у своєму коментарі Псалмів пише: 
«Це слово використано в цьому уривку, і 
це саме golem як дієслово ми знаходимо 
у 2 Царів 2:8, де говориться про плащ Іллі: 
«І взяв Ілля плаща свого, і згорнув...» Він 
згорнув, тобто склав свою одежу. Іменин-
ник, утворений від цього дієслова, означає 
щось згорнуте, складене». 

І далі Барнс продовжує: «Це і є емб-
ріон, усі частини тіла якого складені і 
нерозвинуті в очах людини, але вони 
чітко визначені і розвинуті в Божому 
передбаченні».

В оригіналі тексту Псалму 139:16 ска-
зано: «...дні, що в них були вчинені». Усі дні 
мого життя були записані в Божій книзі до 
мого народження. Як тільки я зародився 
в утробі матері, дні мого життя були вже 
визначені. Усе було встановлено ще до 
того, як сформувався ембріон. 

Слово «витканий» (Пс. 139:15) — це 
слово «asach» в єврейському тексті і 
«morpho» — у грецькому. Ці слова озна-
чають «внутрішній» і «реальний». Те, що 
створює Бог, відбувається всередині, і це 
реально; це не просто м’язева тканина, 
що здійснює рефлекторні рухи в утробі 
матері. Життя кожної дитини в утробі 
реальне. Тіло загадково росте і дозріває 
відповідно з Божим задумом. Судини, 
м’язи, нерви — усе диво людського тіла 
живе і росте, поки не стане таким, яким 

один одному. «Той юнак пішов, а Давид 
устав із південного боку і впав на обличчя 
своє на землю та й поклонився три рази. 
І поцілували вони один одного, і оплаку-
вали один одного, а Давид гірко плакав. І 
сказав Йонатан до Давида: «Іди з миром! 
А що присягнули ми двоє в Господнє Ім’я, 
говорячи: Господь нехай буде свідком між 
мною та між тобою, і між насінням моїм та 
насінням твоїм, — нехай буде аж навіки!» 
І встав Давид і пішов, а Йонатан пішов до 
міста» (1 Сам. 20:41-42; 21:1). 

Давид повинен був залишити царя Са-
ула, батька Йонатана. Обставини навколо 
їхніх стосунків складалися не найкращим 
чином, та все ж юнаки залишалися ві-
рними своїй присязі. Після розлуки вони 
більше не зустрічалися, але їх дружба 
тривала; вони раділи успіхам один одного 
і спільно переживали невдачі. Через де-
який час, дізнавшись про загибель Йона-
тана, Давид так висловлює свої почуття: 
«Скорблю по тобі, Йонатане, мій брате! 
Ти для мене був вельми улюблений...» 
(2 Сам. 1:26). Тільки справді близький 
друг може сказати такі слова, які йдуть з 
глибини серця.

Дружити — це рішення спілкуватися 
з людиною, рішення прощати і забувати 
неприємні моменти життя. Така дружба 
схожа на безкорисливу любов. Вона 
пропонує турботу про друга, а не спо-
живацьке ставлення.

У Біблії ще один чоловік названий 
другом Давида. Це Хушай аркеянин. Коли 
і за яких обставин вони стали друзями 
— невідомо. Писання розповідає про не-
простий період в житті царя Давида, коли 
Авесалом зрадив батька і сам вирішив 
стати царем. «І сталося, коли вийшов 
Давид на верхів’я, де вклоняються Богові, 
аж ось навпроти нього аркеянин Хушай у 
роздертій туніці, а порох на його голові (2 

Сам. 15:32). Деякі царедворці і священики 
стали тоді на бік сина царя, але тільки 
не Хушай. У такій складній політичній 
обстановці він залишався справжнім 
другом Давида і виконав усе, про що 
просив цар.

«І ввійшов Хушай, Давидів друг, до 
міста. А Авесалом також увійшов до 
Єрусалима» (2 Сам. 15:37). Хушай дуже 
ризикував, адже він опинився серед опо-
зиції в статусі розвідника, що тягло за 
собою певні наслідки. Усе ж він виконав 
прохання Давида. 

Цар старався оточити себе людьми, 
з якими дружив, і вони відповідали йому 
тим же. «Є товариші на розбиття, та є й 
приятель, більше від брата прив’язаний» 
(Пр. 18:24). 

Під дружбу також можуть маскуватися 
приятельські стосунки, які не мають нічого 
спільного зі справжньою дружбою. Це 
підробка. Хай, на перший погляд, і при-
ваблива, але насправді це фальшивка. 
Справжній друг підтримає в часи «темря-
ви», а приятель тоді відходить в тінь.

То чи можна втратити друга? Ні, тому 
що саме ти підтримуєш з ним дружні сто-
сунки, і це твоє рішення. Навіть якщо він 
сам від тебе відвернеться, це буде його 
рішення. Але у твоєму серці він все одно 
залишиться другом.

Апостоли, друзі Ісуса, у першу мить 
розбіглися, злякавшись проблем, що 
виникли. Вони дуже любили Його, але 
в ту мить їх налякала незрозуміла ситу-
ація. Учні уявляли собі царювання Ісуса 
інакше. І лише в момент істини, коли очі 
їх відкрилися і вони зрозуміли план Бога-
Отця, вони змогли звершити подвиги 
віри, які й сьогодні залишаються для нас 
прикладами. Відтоді вони вірно йшли за 
Ісусом до кінця.

Наталія КУДРЯШОВА.

Пам’ятаю, я ще подумала, 
мовляв, як добре, що є 
кредитні картки і навіть 

у разі моєї забудькуватості чи 
неуважності банк потурбується 
про збереження моїх вкладів. І 
можливо, вже в дуже недале-
кому майбутньому суспільство 
відмовиться від готівкових гро-
шей і перейде до безгрошових 
розрахунків. Вам це про щось 
нагадує?

воно було задумане; просто це ще не від-
крилося світові.

Призначені на славу
Чарльз Сперджен, великий англій-

ський проповідник ХІХ століття, сказав, 
що Бог був настільки близько знайомий 
з ним ще до його народження, що знав 
кожну сльозу, яку він проллє, кожен крок, 
який він зробить, і кожну проблему, з 
якою він зіткнеться. Бог підготував все 
необхідне для його життя задовго до того, 
як Сперджен став пастором. 

Бог задумав члени людського тіла ще 
до того, як вони фізично сформувалися 
в утробі. І все це — вияв Божого задуму, 
який існував до народження людини. Ці 
думки пов’язані з Посланням до римлян 
4:17: «Як написано: «Отцем багатьох на-
родів Я поставив тебе», — перед Богом, 
Якому він вірив, Який оживляє мертвих і 
кличе неіснуюче як існуюче».

Ісак народився, коли Аврааму випо-
внилося 100 років, але Бог знав Ісака ще 
до його народження. У Господа був задум, 
була мета, і Ісаку було дано ім’я ще до 
створення світу: «Бог же сказав: «Але 
Сарра, твоя жінка, сина породить тобі, а 
ти назвеш ім’я йому Ісак. І Свого заповіта 
з ним Я складу, щоб був вічний заповіт для 
нащадків його по нім» (1 М. 17:19). 

Знаючи це, Авраам міг довіряти Богові 
в тому, що Ісак появиться на світ, якщо 
тільки Сарра не вирішить вбити його в 
утробі. Чи погодитеся ви піддати аборту 
дитину, чітко усвідомлюючи, що в Бога є 
план на її життя?

Прихильники абортів говорять, що ненароджена дити-
на не може вижити поза материнською утробою, не досяг-
нувши 26 тижнів розвитку. Це людська життєздатність.

Але раніше людської існує божественна життєздат-
ність, що розкриває Божі думки, які Він мав про людину ще 
до створення світу. Задовго до того, як ми зародилися, 
всезнаючий, всемогутній Бог задумав це народження у 
Своєму плані. Це істинно щодо всіх фаз людського розви-
тку: розумового, біологічного, фізіологічного, реального 
і духовного.
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Чи можна втратити друга?Чи можна втратити друга?

«Правдивий друг любить за 
всякого часу, у недолі ж він ро-
биться братом» (Пр. 17:17). Людина 
влаштована так, що неодмінно 
потребує спілкування, друзів. Мало 
хто любить самотність і почувається 
в такому стані комфортно. На землі 
таких — одиниці.

Здебільшого людина живе в сус-
пільстві, де її оточує багато лю-
дей, з якими вона, природно, має 

спілкування. Відомі випадки, коли люди, 
потрапивши на безлюдний острів, від 
самотності божеволіли. Історія Робінзона 
Крузо — просто щасливий виняток із 
загального правила.

Дружба — це близькі стосунки, осно-
вані на взаємній довірі, прихильності, 
спільності інтересів. Інколи буває, що 
дружба, яка зав’язувалася роками, мит-
тєво тріскає, як мильна бульбашка, у ту 
мить, коли змінюються статус людини, її 
життєва ситуація. Ось цим і перевіряється 
друг; бо пізнається він в біді.

У Святому Писанні можна зустріти 
приклади справжньої дружби. Давид і 
Йонатан були друзями, хоч їхні життєві 
статуси і матеріальне становище від-
різнялися. Це не заважало їм дружити і 
в найскладніших обставинах допомогати 

Число 666Число 666  і мікрочіпи:і мікрочіпи:

БЛИЗЬКА БЛИЗЬКА РЕАЛЬНІСТЬРЕАЛЬНІСТЬ
Якось, роблячи покупки в одному з магазинів, я випадково залишила 

гаманець. Згадала про свою втрату вже біля банкомата. Неприємне від-
чуття втрати оволоділо мною при першій думці про втрачений гаманець, 
а відповідно, і всі мої фінанси. І десь на п’ятій секунді моїх гірких роздумів 
мене осінило — адже практично всі мої гроші на банківській картці, а в 
самому гаманці — кілька гривень. Варто мені тільки зателефонувати, як 
тут же мій банківський рахунок заблокують, а гроші збережуться!

Уже нині дуже багато працівників 
одержують зарплату на картковий ра-
хунок, а будь-який супермаркет приймає 
оплату за продукти за допомогою тієї ж 
картки. А незабаром може статися, що 
без кредитної картки «ніхто не зможе ані 
купити, ані продати» (Об. 13:17). Продо-
вжуючи читати це місце Писання далі: «... 
якщо він не має знамена ймення звірини, 
або числа ймення його...», задаєшся за-
питанням: а що ж мав на увазі пророк, 
коли писав ці рядки?

Ввівши в пошукову систему Google 
комбінацію цих цифр — 666, ми отри-
маємо близько 100 результатів, і всі про 
число звіра і його значення. Прочитавши 
не одну статтю на цю тему, мимоволі ро-
биш висновок: дуже багато честі й уваги 
останнім часом ми почали приділяти звіру 
і його числу.

Можливо, одне із значень числа 666 
— визначення тієї економічної і земної 
могутності, якою буде володіти анти-
христ? Наприклад, у Старому Заповіті 
рівень економічної могутності царя Со-
ломона визначався цифрою 666: «І була 
вага того золота, що приходило до Соло-
мона в одному році, шість сотень і шістде-
сять і шість талантів золота» (2 Хр. 9:13).

Таким чином, мета у звіра одна 
— підкорити і взяти під контроль всіх і 
все. Для цього йому треба буде створити 
таку міжнародну фінансову і політичну 
систему, яку зможе контролювати одна 
всесвітня комп’ютерна база даних, де 
зберігатимуться всі дані про кожну люди-
ну, про кожний її крок. А в разі непокори 
людина буде вбита. «І дано їй вкласти 
духа образові звірини, щоб заговорив 
образ звірини, і зробити, щоб усі, хто 
не поклониться образові звірини, побиті 
були» (Об. 13:15).

Той факт, що механізм розробки 
такої системи вже в дії, не заперечить 
сьогодні ніхто. Ще 19 грудня 2001 р. 
компанія Applied Digital Solutions вперше 

продемонструвала радіочастотний чіп під 
кодовою назвою Veri Chip і розміром 12 
х 2,1 мм. Цей чіп може вмістити адресу, 
ім’я, номер картки соціального страхуван-
ня і історію хвороби людини.

Усього через шість років, у лютому 
2007 р., компанія Hitachi розробила чіп 
мікроскопічних розмірів (0,05 х 0,05 мм), 
який у 64 рази менший за свого попе-
редника. На такий чіп можна не тільки 
записати будь-яку необхідну інформацію, 
але й легко вживити його в аркуш паперу 
чи... в тіло людини. Причому такому екс-
перименту за власним бажанням вже 
піддалися одна американська сім’я і ви-
сокий чиновник з органів юстиції Мексики 
Рафаель Македо. Сподіваючись на те, 
що в екстреній ситуації чіп зможе їм до-
помогти, люди погодилися на вживлення 
інородного предмета у своє тіло. 

Здавалося б, які молодці оті вчені, 
тепер за допомогою такої новинки можна 
буде і людину, що загубилася, знайти, і 
своєчасно одержати медичну допомогу, 
і розплатитися за покупки в магазині 
одним тільки помахом руки.

І все це робиться для того, щоб 
підготувати суспільство до змін, які, 
згідно з Писанням, повинні відбутися 
перед приходом антихриста. Сатана не 
лише готує «свою людину», він також 
турбується і про її сприйняття у світі, 
активно вливаючи через ЗМІ потрібну 
йому інформацію.

Чіпізація, кредитні картки, число 666 
— це лише створення певної думки про 
сучасні технології в суспільстві. Тому 
дуже важливо, щоб віруючі всього світу 
усвідомили, в який час ми живемо. На 
нас покладена велика відповідальність 
— підготувати землю до Другого при-
шестя Господа. Ми зобов’язані відкривати 
світові біблійні істини. Щоб, коли настане 
час, люди могли розібратися, де світло, а 
де — темрява, де істина, а де — омана.

ProChurch.info
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Товариство ілюмінатів, або 
просвітлених (від лат. illuminatus 
– освітлення) заснував 1 травня 
1776 року єзуїтський священик 
та професор Інгольштадтського 
університету в Баварії Адам 
Вейсгаупт (1748 – 1830). 
Орден мав правила з дуже 
суворою дисципліною.

 

Чому Вейсгаупт обрав 1 травня 
для створення своєї таємної анти-
християнської організації, невідо-

мо. Одна з можливих версій пов’язана з 
іменем римського імператора Діоклетіана, 
який правив у 284 – 305 роках н. е. і жор-
стоко переслідував християн, бо вони 
відмовилися вшановувати імператора. 
Діоклетіан заборонив усі їхні зібрання, 
зруйнував церкви, убив сотні віруючих. Так 
тривало до 1 травня 305 року. Діоклетіан 
захворів і зрікся престолу. Однак пере-
слідування християн не припинилося, хоча 
й дещо послабилося. Можна припустити, 
що професор Вейсгаупт дізнався про дату 
зречення Діоклетіана і через 1471 рік 
потому знову розпочав переслідування 
християн.

День заснування ордену ілюмінатів 
– 1 травня – й донині комуністи світу 
відзначають як день міжнародної со-
лідарності трудящих; мовляв, це дата 
початку революції 1905 року. Однак це 
не заважає їй бути річницею заснування 
ордену ілюмінатів і початком нового пере-
слідування християн.

Члени ордену стояли на тому, що 
людина – така ж досконала, як і Бог, 
тільки без Бога. Це була дивна позиція, бо 
Вейсгаупт дозволяв своїм послідовникам 
робити все для досягнення мети. Він пи-
сав: «Іноді слід говорити одне, іноді інше, 
щоб неможливо було визначити справжній 
напрям думок». Однак, вступаючи в орга-
нізацію, її майбутні члени давали клятву, 
де, зокрема, було сказано: «Я зв’язую себе 

обіцянкою вічного мовчання, непохитної 
вірності та відданості ордену…»

Організація Вейсгаупта швидко по-
повнювалася, особливо за рахунок «ін-
телектуалів» з університету. Фактично, 
усі професори, за винятком двох, стали 
членами цієї організації в перші роки її іс-
нування. Вейсгаупт вважав, що здатність 
людини мислити зробить суспільство 
моральним швидше, аніж Біблія. Навіть 
назва його організації – «просвітлені» 
– свідчила, що її члени здатні осягти істину 
працею власного розуму. Вейсгаупт навіть 
зізнався, що він створив нову релігію, у 
центрі якої стоїть людина, здатна вирі-
шувати свої проблеми власним розумом. 
Він писав: «Розум буде єдиним моральним 

Сьогодні багатьох людей хвилює питан-
ня: звідки взялося так багато конфесій? 
Якщо Христос повинен об’єднувати людей, 
чому Його послідовники розділені на багато 
груп? Чому кожна претендує на те, щоб 
називатися єдиною істинною Церквою? 
Справді, сьогодні існує приблизно 200 осно-
вних протестантських деномінацій. І багато 
з цих церковних організацій, у свою чергу, 
діляться на велику кількість груп. Тож як лю-
дині, яка шукає Бога, орієнтуватися в цьому 
різноманітті? 

Бог, Який відкриває таємниці, дав відпо-
відь на ці запитання в Біблії — у шостому 
розділі Книги Об’явлення. Тут християнська 
історія показана у вигляді книги, з якої 
Христос знімає печатки. У той час, коли 
розгортається книга, небом проносяться 
четверо коней, які символізують чотири ери, 
що змінюють одна одну в історії Церкви.

Чистота і святість
Ось що говорить Іван: «І я глянув, — і ось кінь 

білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця 
йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб 
перемогти» (Об. 6:2).

Білий кінь — це символ чистоти. У ранні дні 
християнської історії Церква була твердою і не-
похитною у вірі (Кол. 1:23). Вона була вірною 
Євангелію, вірною біблійному вченню. Вона пере-
жила жорстокі гоніння, але охопила переможною 
проповіддю Євангелія увесь світ. Період церковної 
історії, символом якої є білий кінь, тривав приблизно 
до 100 року по Р. Х.

Епоха гонінь
Після цього почався другий етап історії Церкви. 

В Об’явленні цей період символізує наступний кінь: 
«І вийшов кінь другий, — червоний. А тому, хто на 
ньому сидів, було дано взяти мир із землі та щоб 
убивали один одного. І меч великий був даний 
йому» (Об. 6:4). Цей період — час жорстоких пере-
слідувань. Історики датують його приблизно від 100 
до 313 року по Р. Х.

Диявол бачив, як християнська віра повсюдно 
завойовує серця і уми людей. Тому він спонукав 
поганських імператорів до спроби знищити цю віру. 
Християн спалювали на вогнищах, кидали до левів 
і четвертували. Світ спостерігав за цією картиною 
і бачив людей, які готові були відмовитися від 
всього заради своєї віри; бачив християн, які були 
готові померти за те, у що вірили. І для світу це був 
аргумент на користь християнської віри, який було 
важко проігнорувати.

Компроміс із поганством
Гоніння не змогли знищити християнську 

Чому Чому 
так так 
багатобагато  
конфесій?конфесій?

ДУМКА

Церкву. Віруючі ставали лише сильнішими. Тому 
диявол вирішив змінити свою тактику і спробувати 
зруйнувати Церкву зсередини. Третій період в іс-
торії Церкви представлений, як би зловісно це не 
звучало, чорним конем. Ось що сказано в Книзі 
Об’явлення 6:5: «І коли третю печатку розкрив, 
я третю тварину почув, що казала: «Підійди!». І я 
глянув, — і ось кінь вороний. А той, хто на ньому 
сидів, мав вагу в своїй руці». Якщо білий колір 
означає чистоту віри, то чорний демонструє роз-
кладання цієї самої віри.

У цей період поганські вірування і звичаї за-
кралися в життя Церкви і стали частиною віри. 
Поступово Боже Слово було замінене переказами. 
Церква стала дуже сильною в середні віки, такою 
ж сильною, якою була свого часу Римська імперія. 
Вона звела чудові собори і набула абсолютної 
влади над віруючими. Церковні діячі, фактично, 
змінили Закон Божий, щоб таким чином присто-
суватися до поган і залучити до Церкви якомога 
більше людей. 

Новим членам Церкви було дозволено зберегти 
деякі свої поганські традиції. Всупереч повелінню 
Закону Божого не робити кумира, поганські системи 
шанування великої кількості богів і героїв поступово 
перетворилися на культи святих. 

Але Богові не потрібне «охрищене поганство». 
Він закликає нас остерігатися будь-яких компромісів 
з брехнею, повернутися до Його Слова і до вірності 
Ісусу Христу.

Період кризи
Четвертого коня Іван описує в шостому розділі 

Книги Об’явлення: «І я глянув, — і ось кінь чалий. А 
той, хто на ньому сидів, на ім’я йому Смерть, за ним 
же слідом ішов Ад. І дана їм влада була на четвертій 
частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і 
земними звірами» (Об. 6:8).

Ця картина зображає Церкву в момент її глибо-
кого занепаду. Компроміс приніс духовну смерть. 
Керівники Церкви були оголошені «намісниками 
Христа». Цей період тривалістю в сотні літ відомий 
як «темне середньовіччя».

Світло Божої істини
Але Всемогутній Бог не міг допустити, щоб ома-

на царювала вічно. Врешті-решт світло проникає 
в темряву. Апостол Іван передбачив: «Після цього 
побачив я іншого Ангола, що сходив із неба, і що 
владу велику він мав. І земля освітилась від слави 
його» (Об. 18:1).

Отже, настала мить, коли Бог почав процес 
відновлення Своєї Церкви з тим, щоб повернути 
їй цілісність і чистоту. А тепер запитання: коли 
ви з темної кімнати виходите на яскраве сонячне 
світло, що відбувається? Ви не можете бачити, 
ви осліплені! Церква занурилася в морок на со-
тні літ. Тому люблячий Бог повертав її до світла 
істини поступово, подібно до того, як поступово 
сходить сонце.

У XIII столітті Святий Дух почав активно пра-
цювати над свідомістю благочестивих чоловіків і 
жінок, які називали себе вальденсами. Вони були 
переконані, що Боже Слово — це непохитна осно-
ва їх віри. І не сприймали жодного авторитету, 
окрім Біблії.

Бог продовжував відкривати Свою істину лю-
дям, серед яких були Ян Гус і католицький священик 
Єронім. Вони почали розуміти, що вчення Нового 
Заповіту сильно відрізняється від вчення Церкви. 
Вони заново відкрили для себе Євангеліє і почали 
проповідувати його, обравши своїм життєвим деві-
зом послух Богові. За свої переконання Гус і Єронім 
прийняли мученицьку смерть в 1415 році.

Бог благословив Мартіна Лютера відкриттям 
про те, що нам повністю і безповоротно необхідно 
віддати себе Ісусові, що Ісус — наш єдиний Спаси-
тель, що всі епітимії і всі добрі діла у світі не можуть 
спасти нас — тільки Ісус здатний зробити це.

Одній людині було не під силу справитися з 
завданням відновлення. Тому крок за кроком Бог 
відкривав різним людям якусь частину істини. 
Маленьку частину, тому що ніхто не міг одразу 
вмістити всю істину.

Але проблема полягала в тому, що лютерани 
об’єдналися навколо Мартіна Лютера і сказали: 
«Якщо Лютер в це вірить, тоді ми теж у це віримо, 
цього для нас достатньо!». Вони стали лютера-
нами, але заплющили очі, не бажаючи приймати 
дальшого світла.

Баптисти усвідомили істину про хрищення через 
повне занурення і організували свою деномінацію 
на основі цієї біблійної істини. Методисти почали 
розуміти, що коли Ісус живе у вас, то ви обов’яз-
ково будете жити святим життям. Вони вірили в 
освячення, про яке говорить Біблія, і називали 
себе методистами, тому що методично підходили 
до вивчення Біблії.

Причина того, що сьогодні існує так багато 
деномінацій, криється в тому, що послідовники 
відмовилися йти дальше за своїх керівників. 
Деномінації виростали навколо вчення Божих 
людей, які володіли лише обмеженим знанням. У 
Божі наміри входило, щоб кожне покоління при-
ймало відродження істини попередніх поколінь, 
утверджувалося на них і додавало нові істини доти, 
поки не буде відновлена вся істина Божого Слова. 
Біблія вчить, що в останні дні буде відновлена 
справжня, чиста, не змішана ні з чим віра в Ісуса. 
Серед багатьох оман підніметься Божа Церква, 
яка прийме всі істини Його Слова. Істинна Церква 
останніх днів повинна будувати своє вчення лише 
на Біблії і з вірою очікувати Другого пришестя свого 
Господа Ісуса Христа.

Сьогодні Бог звертається до кожного з нас, 
Він закликає приєднатися до Свого народу, від-
мовитися від помилок і прийняти істину. Останні 
часи наближаються.

кодексом людини. Коли врешті-решт 
розум стане релігією людини, проблему 
буде вирішено».

Ще одним гальмом на шляху прогресу 
людства Вейсгаупт вважав націоналізм. 
Він говорив: «З виникненням націй і наро-
дів світ перестав бути великою родиною… 
Націоналізм постав на місці любові».

Багато відомих фактів про орден 
ілюмінатів викладено у книзі Джона Робін-
сона, професора філософії Единбурзького 
університету в Шотландії, написаній 1798 
року. Книга називається «Докази змови 
проти всіх релігій та урядів Європи, який 
планується на таємних зібраннях масонів, 
ілюмінатів і Товариств читачів». Професор 
Робінсон був масоном, коли його запроси-
ли вступити до ордену ілюмінатів, але по-
чуття обережності йому підказало, що він 
спершу повинен ознайомитися із засадами 
ордену. І Робінсон дійшов висновку, що 
його створено, «аби знищити всі релігійні 
заклади і скинути всі європейські уряди».

Засновник ордену ілюмінатів Адам 
Вейсгаупт хвалився, що його організація 
недосяжна для суспільства. Він писав: 
«Велика сила нашого ордену в його 
таємничості; нехай він ніколи і ніде не 
з’являється під своїм ім’ям, але завжди 
і повсюди прикривається іншим ім’ям та 
іншим заняттям». У своїх роботах він 
також вказав місце, у якому сховає орден: 
«Найкраще для цього підійдуть три нижні 
ступені масонства». 

Вейсгаупт описав систему піраміди 

влади: «Безпосередньо я керую двома 
членами, у них вкладаю весь свій дух; у 
кожного з них є двоє інших, і так далі. Так 
можна привести в дію тисячі людей. Так 
можна передавати накази та впливати на 
політику». Структура ордену ілюмінатів 
була абсолютно секретною, доки бавар-
ська поліція не здійснила рейд на їхню ложу 
та не конфіскувала секретні документи.

Ще однією причиною впевненості Ада-
ма Вейсгаупта в успіху був той факт, що 
він приписував членам ордену всесвітню 
могутність. Він писав: «Справжня мета 
ордену – влада над світом. Щоб досягти 
цього, необхідно знищити всі релігії, 
скинути всі уряди й скасувати приватну 
власність».

Вейсгаупт вважав, що потрібен один 
світовий уряд замість окремих націо-
нальних – уряд, що складається з членів 
ордену ілюмінатів. Отже, кінцевою метою 
ордену і, відповідно, всіх його послідовни-
ків, є світове панування, влада світового 
уряду над усім світом.

Окремі дослідники минулого систе-
матизували завдання ордену ілюмінатів 
для істориків майбутнього. Талановита 
англійська письменниця та історик д-р Не-
ста Вебстер у книзі «Світова революція» 
розкрила завдання ілюмінатів: скинути 
монархію й уряди; знищити приватну 
власність; скасувати право наслідування; 
відмовитися від патріотизму; зменшити 
роль сім’ї (заснування інституту суспільно-
го виховання дітей); знищити релігію.

Збираючись разом або листуючись, 
члени ордену користувалися вигаданими 
іменами. Вейсгаупт взяв собі ім’я римсько-
го раба Спартака.

1783 року баварський уряд заборонив 
орден. Але його члени створили нові това-
риства по всій Європі та Америці.

Ще 1777 року Вейсгаупта прийняли 
до масонського ордену – ложі «Теодора 
доброго наміру» у Мюнхені. Члени ордену 
ілюмінатів майстерно маскувалися, злива-
ючись з найвищими ступенями масонства. 
Змішані таємні товариства стали відомі 
як «ілюмінантне масонство». Їхні штаб-
квартири були розміщені у Франкфурті 
– німецькому фінансовому центрі. Серед 
засновників цієї ложі були представники 
сім’ї Ротшильдів, найбагатшої банківської 
сім’ї, яку часто підозрюють у посяганні на 
світове володарювання.

Частина ілюмінатів таємно виїхала до 
Америки. Там було створено Галло-іта-
лійське товариство, послідовники якого з 
початком Американської революції стали 
називати себе якобінцями.

Орден ілюмінатів брав безпосередню 
участь у Французькій революції 1789 року. 
Багато істориків вважають, що традиційне 
пояснення виникнення революції сфаль-
сифіковано. Насправді орден ілюмінатів 
невидимою рукою спрямовував усі події у 
потрібне йому русло. До цього він існував 
тільки 13 років, але був такою впливовою 
організацією, що викликав революцію в 
одній з провідних країн світу.

У своїй книзі «Влада і таємниця 
єзуїтів» Рене Фуллоп-Міллер, який ви-
вчав цю революцію, писав: «Французька 
революція була першою спробою викорис-
тання релігії розуму як основи для нового 
суспільного ладу».

На думку багатьох дослідників, орден 
ілюмінатів діє й донині, спрямовуючи 
«суспільну свідомість у потрібному на-
прямку». 

Микола СЕНЧЕНКО.
Валерій ГАСТИНЩИКОВ.
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День третій
Щойно потяг зупинився, Роберт Гарді зі-

стрибнув з нього і став проштовхуватися вперед 
крізь щільний натовп. Катастрофа сталася на 
мосту поблизу Балдуїна – міста, в якому жив брат 
Роберта.

Поштовий потяг, що складався з двох загальних 
вагонів і двох спальних, звалився з 15-метрової 
висоти, і частина його провалилася під лід. Обидва 
спальні вагони були охоплені пожежею, погасити 
яку було неможливо. Роберт Гарді з жахом дивився 
на потерпілих, що стогнали і волали про поміч. 
Натовп усе прибував, утворюючи безладне збіго-
висько. Усі розгублено метушилися. Містер Гарді 
бігав серед уламків, шукаючи своїх дітей. З болем 
у серці думав він про можливу їхню загибель. Але 
ось найсолодший зі звуків – голосок любої Бессі 
– долетів до його слуху. Через хвилину вона вже 
повисла в нього на шиї, і він міцно обняв її.

– Де Віллі і Клара? – запитав він.
– О, тату, вони тут! Віллі тільки вдарився, як і 

я, а Клара лежить непритомна.
Бессі потягла батька до крутого берега, звідки 

чулися стогони потерпілих. Клара лежала на бе-
резі бліда і безмовна. Віллі намагався притягнути 
її до себе.

Містер Гарді став на коліна у сніг поруч із 
сином. Віллі не здивувався, побачивши його, а 
тільки заридав:

– О-о-о, вона вмерла!
– Ні, – заперечив батько, помітивши, як ледве 

заворушилися її губи. – Вона жива.
Він підхопив її на руки і переніс на інше місце. 

А потім поспішив у ту пекельну яму на допомогу 
іншим потерпілим. Загальне хвилювання зросло, 
коли підрахували число вбитих: їх було 75, а не 10 
чи 12, як говорив Бернс. Нарешті усіх потерпілих 
відправили назад у Бартон.

... Тільки після опівночі змучений Роберт заснув. 
Прокинувся о восьмій, зовсім розбитий після на-
пруженої ночі. І одразу згадав про Клару. Донька 
усе ще була в забутті.

Джеймс попросив Роберта Гарді дозволу за-
лишитися біля Клари і чергувати біля її ліжка. 
Усі лікарі були відкликані на місце катастрофи. 
Містер Гарді був такий наляканий станом доньки, 
що попросив Джеймса збігати довідатися, чи не 
повернувся хто з лікарів.

Коли Джеймс пішов, містер Гарді піднявся в 
кімнату дружини, і вони разом схилили коліна, дя-
куючи Богу за порятунок дітей і молячи про Клару: 
«Боже, поверни нам нашу дорогу дитину!».

– А де Джордж? – запитав містер Гарді, підві-
вшись з колін.

– Не знаю, Роберте. Хіба ти його не бачив біля 
потяга?

– Ні, Мері.
Після недовгого мовчання Роберт пригорнув до 

себе дружину і тихо сказав:
– Як страшенно швидко летить час! Сьогодні 

вже середа. Люба моя, як я каюся в тому, що так 
бездумно і даремно витрачав своє життя. Друже 
мій вірний, я божеволію від думки, що такий винний 
перед тобою. Як я міг так легковажно жити?.. Ви 
страждали від моєї дратівливості, неуважності, 
від мого проклятого егоїзму. Я не цінував вашої 
доброти і терпіння. І так мало в мене залишилося 
часу, щоб загладити своє минуле, у якому я не 
знаходжу втішних спогадів. Кожен наш день за-
писаний у пам’яті, і горе тому, хто не має втішних 
сторінок у минулому. Я жив, як багато інших, за-
буваючи про те, що все моє минуле коли-небудь 
стане переді мною і невблаганно викличе пізнє, 
марне каяття! Як би я хотів крикнути всім, до мене 
подібним: не живіть для тіла! Згадайте про душу, 
про яку забуваєте в години веселощів. О, якби 
мені вдалося провести ці останні дні так, щоб вони 
були найкращими днями у моєму житті! Боже, до-
поможи мені! Якби залишалося сім місяців, я міг би 

все обміркувати і вирішити! Ще й ця несподівана 
катастрофа усе ускладнила... 

Обговоривши з дружиною план дня, Роберт 
вийшов назустріч Джеймсу, що привіз лікаря. 
Той уважно оглянув Клару, і на його втомленому 
нічною роботою обличчі відбилося збентеження. 
Звернувшись до батьків, він сказав:

– Ваша донька осліпла, і, боюся, назавжди. Але 
це ще не все. У таких випадках, як цей, втрата зору 
зазвичай спричиняє глухоту.

Він помовчав, придушивши в собі мимовільне 
зітхання, і знову заговорив: 

– А з втратою зору і слуху можлива і втрата 
мови. Я ще не можу вирішити, сталося це чи ні, але 
зобов’язаний підготувати вас до найгіршого.

– Сліпа, глуха і німа! – повторював містер Гарді, 
а дружина його опустилася на підлогу біля ліжка 
Клари і, закривши обличчя простирадлом, глухо і 
нестримно заридала. Жорстокий удар вразив їх.

Лікар також оглянув Віллі і Бессі і, приписавши 
їм щось, поїхав.

Містер Гарді покликав Джеймса і передав йому 
звістку. Джеймс переніс це краще, ніж можна було 
очікувати. Мабуть, він ще не усвідомив жахливого 
значення почутого.

– Можете ви любити Клару на таких умовах? 
– запитав Роберт Гарді.

– Так, сер. Моя любов тепер їй потрібна ще 
більше.

– Але вона тепер така безпомічна...
– Хай допоможе нам Бог, сер! Якби Клара вже 

була моєю дружиною і залежала б від мене, то 
невже ви думаєте, що я не піклувався б про неї 
найніжнішим чином?

Містер Гарді похитав головою:
– Це важкий удар для всіх нас, Джеймсе. Навіть 

не знаю, що й казати. Але будемо сподіватися, що 
лікар помилився у своєму припущенні… Джеймсе, 
я збирався поговорити з вашою родиною про вас 
із Кларою, але нещасний випадок зробив це не-
можливим, принаймні на деякий час. Почекаємо, 
що буде далі, і молитимемо Бога, щоб Він навчив 
нас, як діяти.

Джеймс Какстон  слухав і ніяк не міг повірити, 
що з ним говорить Роберт Гарді, відомий всім за-
розумілий, норовистий і гордий впертюх. Перед 
ним була зовсім інша людина. 

Коли Джеймс пішов, Роберт підійшов до дружи-
ни і присів поруч з нею на постіль Клари.

– Мері, – сказав він. – Я повинен йти в майстер-
ні. Бог був милостивий до нас: усі наші діти живі. 
Адже вони могли бути вбиті, знівечені чи покалі-
чені, як інші, чиї матері тепер плачуть у Бартоні... 
Люба моя, благослови мене, я йду.

Чоловік і дружина обнялися. Незважаючи на 
велике горе, місіс Гарді раділа – любов чоловіка по-
вернулася до неї. Вона підійшла до вікна і чекала, 
чи не зупиниться він, як у давні часи, щоб махнути 
їй капелюхом. Він зупинився, оглянувся і, побачив-

ши дружину, усміхнувся і підняв капелюх.
... Робітники були охоплені панікою через жах 

минулої ночі. Біля полудня Бернс увійшов до кабіне-
ту керуючого. Новина була з неприємних: робітники 
бунтують. Містер Гарді наказав Бернсові зібрати 
їх. На запитання керуючого, що сталося, один із 
робітників виступив уперед:

– Ми вважаємо, що маємо право просити, щоб 
нас розпустили.

– З якої причини?
– Під час катастрофи поїзда постраждали наші 

друзі. Ми хочемо побачити їх.
– Добре... У кого з вас поранені чи вбиті рідні 

і близькі? 
З хвилину робітники стояли нерухомо... Потім 

вперед вийшли троє. 
– Ви можете йти. Але чому ви відразу не попро-

сили відпустки? Хіба можна відмовити у такому 
проханні? Ну, а щодо інших… Ви ж розумієте, що 
саме тепер нам потрібно працювати. Будьте роз-
судливі. Я не можу закрити майстерні на цілий день 
і відпустити вас подивитися на катастрофу.

— Задоволені почутим, робітники розійшлися 
по своїх місцях. Ближче до вечора містер Гарді 
подзвонив додому, довідався, що з Кларою все 
без змін, і запитав, чи повернувся Джордж. Але 
його все ще не було.

О шостій, як і обіцяв, містер Гарді відправився 
додому. По дорозі зайшов до Брамлеїв, щоб за-
питати про Джорджа, але вони не бачили його з 
учорашнього вечора. Удома він застав дружину 
геть змученою і вмовив її прилягти відпочити. 
Аліса доглядала за Кларою  і сказала, що раз вона 
поворухнула губами, просячи пити.

Гарді найбільше вболівав за Клару. З болем 
у серці він думав, що, коли побоювання лікаря 
збудуться, навряд чи вона зможе перенести те, 
що сталося з нею, розсудливо і покірно.

Цього разу на молитовне зібрання в церкві 
прийшло багато людей. Усі відчували нездоланну 
потребу в загальній молитві. Давно тут не було та-
кого великого зібрання. Воно вже почалося, коли, 
тихо відчинивши двері, увійшов Джеймс Какстон. 
Він віддав записку одному з тих, що молилися в 
останніх рядах, просячи передати її священику. І 
залишився стояти біля входу. Пастор Джонс одер-
жав записку, пробіг її очима. У його голосі почулося 
особливе хвилювання, коли він мовив:

– Мені щойно передали записку від містера 
Роберта Гарді. Він просить, щоб я зачитав її вголос. 
Ось що він пише: «Дорогий пастирю, дорогі брати 
і сестри у Христі! Ви, мабуть, знаєте про лихо, яке 
спіткало мене, – троє моїх дітей були в потязі, що 
зазнав катастрофи. Двоє з них почуваються добре, 
але Клара в дуже тяжкому стані. У цю хвилину я 
сиджу біля її ліжка, молячи Бога зберегти їй розум і 
послати зцілення. Я мав намір бути з вами в церкві. 
Мені хотілося розповісти про зміни, які сталися в 
мені. 25 років я був членом нашого братства, але 

Чарльз Шелдон

СОНСОН
l ХРИСТИЯНСЬКА ПРОЗА

Продовження. 
Початок в № 2-4 (109-111) 

за 2008 рік

яким? Я дуже рідко серцем поділяв загальні молит-
ви, часто засуджував проповіді. Я був закам’янілим 
і навіть злопам’ятним, дуже гордим, зарозумілим 
і надзвичайно себелюбним. Не подумайте, що я 
красуюся перед вами цією сповіддю. Будь-кому 
нелегко всенародно засуджувати себе, але вну-
трішній голос закликає мене до сповіді, дає надію, 
що цим я заспокою свій дух, тому що я говорю те, 
що останнім часом говорив у молитвах до Бога.

Будьте поблажливі до мене, тому що, можли-
во, мені вже не доведеться сказати вам те, що в 
мене на серці. Я благаю вас, усіх членів нашого 
братства: служіть Христу і Його Церкві, як ви обі-
цяли, вступаючи в братство, добровільно і чесно. 
Служіть цій святій справі; відвідуйте зібрання, вни-
каючи в проповіді, щоб вони були для вас життєвим 
посібником. А найбільше благаю – живіть простим, 
відкритим, щирим християнським життям.

Я молюся, щоб усі стражденні знайшли розраду 
в Тому, Хто взяв на Себе страждання світу. Тільки 
віра в Спасителя рятує мене від розпачу, але при 
всьому своєму стражданні я зберігаю надію. Я 
вірую у вічне життя і відпущення гріхів тим, хто 
кається, навіть таких гріхів, як мої. І прошу помоли-
тися за мене, коли ви будете молитися за всіх, хто 
кається. Ваш брат у Христі Роберт Гарді».

Придушуючи хвилювання, пастор з почуттям 
прочитав лист. Стало так тихо, ніби нікого в залі не 
було. Усі перебували під враженням прочитаного. 
Багато людей плакали. Нарешті підвівся один 
старенький чоловік і сказав:

– Виконаємо його прохання і помолимося за 
містера Гарді.

Після молитви пастор звернувся до всіх при-
сутніх:

– Якщо є тут хтось, хто бажає жити, як щирий 
християнин, я готовий допомогти йому.

Після мовчання вперед вийшов Джеймс Как-
стон, такий розчулений і вражений, що ледь три-
мався на ногах. Він відчував, що якась незвідана 
сила штовхала його до вівтаря, начебто Дух Святий 
шепотів йому: «Іди, сину Мій, це буде для тебе по-
чатком нового, кращого життя!». З цієї хвилини для 
нього почалося нове, благословенне життя.

... Пізно ввечері містер Гарді, який кілька годин 
просидів біля ліжка доньки, вирішив хоч на кілька 
хвилин вийти на вулицю, щоб подихати свіжим по-
вітрям. Було темно. Падав лапатий сніг. Вулиці були 
майже порожні. Вогники ліхтарів слабо мерехтіли. 
Він пройшов кілька кварталів, як хтось несподівано 
схопив його за руку і грубо викрикнув:

– Ану, вивертай кишені... Інакше куля в лоб! 
Містера Гарді оточив гурт юнаків. Роберт був 

досить сильний і вмів боротися. Але коли він 
ковзнув поглядом по нападниках, то зрозумів, що 
має справу не з професійними грабіжниками, а з 
молодими людьми з гарних родин. Очевидно, вони 
надумали повеселитися, напавши на нього заради 
потіхи. Так воно і було.

Двох він впізнав відразу – то були сини Брамса, 
багатого і шанованого громадянина. Троє інших 
стояли в тіні, і він не бачив їхніх облич. Він хотів 
по-доброму поговорити з ними, але в цей час на 
вулиці появився поліцейський, і молодики, зали-
шивши містера Гарді, розбіглися в різні боки. Про-
те одного з них поліцейському вдалося впіймати. 
Почалася боротьба. Пійманий запекло захищався. 
Але і поліцейський знав свою справу, врешті-решт 
він подужав молодика і потяг його до містера Гарді 
з вигуком:

– От, сер, один з цих негідників! Ми вже давно 
стежимо за ними, адже вони вже не раз нападали 
на перехожих у цьому районі.

Міцно схопивши юнака, поліцейський безцере-
монно притяг його до ліхтаря.

Глянувши на затриманого, містер Гарді скрикнув:
– Джордже, це ти?
Обидва мовчки  дивилися один на одного. Так 

закінчився третій день Роберта Гарді.
(Далі буде).

У цьому вірші Ісус мовби виносить 
вердикт: кожна віруюча людина 
блаженна, тобто щаслива. Але 

невже таке можливе? Невже в житті 
християнина нема болю і страждання? 
Річ у тому, що блаженство, про яке го-
ворить Господь, не стосується почуттів 
— це не те, як людина себе почуває, а 
те, як Бог її оцінює. Бог називає Своїх 
дітей блаженними, «бо їхнєє Царство 
Небесне».

З точки зору більшості людей, 
щастя залежить від обставин. Інколи 
можна почути: «Я можу бути щас-
ливим, якщо обставини зміняться: 
появляться гроші, інша робота». Ісус 
же говорить, що щастя полягає не в 

Коли Ісус жив на землі, люди, що оточували Його, 
хотіли знати відповідь на одне запитання: кому належить 
Царство Боже? Сьогодні багатьох це так само цікавить. 
На запитання і тих, хто жив 2000 років тому, і наших 
сучасників Ісус відповідає в Євангелії від Матвія 5:3: 
«Блаженні вбогі духом, бо їхнєє Царство Небесне».

«Блаженні вбогі духом...»«Блаженні вбогі духом...»

тому, що нас оточує, — інколи віруючий 
може позбутися дому, сім’ї, роботи, але 
залишатися блаженним. Щастя — це 
розуміння того, що Бог простив мені і 
прийняв у Своє Царство.

Хто може вспадкувати Царство 
Боже? «Вбогі духом». В Євангелії наво-
диться різниця між бідною і вбогою лю-
диною. Бідний не має вдосталь грошей 
і змушений працювати. Вбогий — це 

той, хто не може пра-
цювати (у біблійні часи, 
наприклад, це жінка, що 
втратила годувальника, 
або народжена сліпою). 
Убогий цілком залежить від пожерт-
вувань; якщо йому ніхто не подасть, 
він помре. Але, кажучи про вбогих 
духом, Ісус не має на увазі людей без 
прожитку. Він використовує цей вираз, 

щоб показати стан духа, в якому лю-
дина повинна приходити до Бога, щоб 
бути прийнятою. Господь дарує Своє 
Царство тому, хто сумирний серцем і 
розуміє, що нічого не може принести 

Богові. Убогий духом усвідомлює свій 
згубний стан. «Господь зламаносердим 
близький, і впокорених духом спасає» 
(Пс. 34:19). Зламане серце — це роз-
бите серце, яке цілком відкрите перед 
Христом. Вбогий духом не вважає для 
себе соромом прийняти від Господа 
спасіння.

Протилежністю духовної вбогості 
є гординя, самоправедність. Гордість 
— це наша норма, усі ми хочемо бути 
значними. А Бог бажає, щоб ми поба-
чили себе такими, якими є, грішниками 
і зрозуміли, що не можемо догодити 
Йому ні добрими справами, ні своїми 
талантами. 

Царство Боже і спасіння належать 
людині, вбогій духом, тому, хто, як бі-
блійний митник, молиться: «Боже, будь 
милостивий до мене, грішного!».

С. КОВАЛЬ.
Пастор.
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Олександр Шевченко

Пожадливість – це, швидше за 
все, фізіологічне переживання, гру-
бе тілесне пожадання. Якщо це по-
жадливість очей, то це ненормальне 
бажання, ненаситність. Неживі 
предмети в нашому світі самі по собі 
не можуть породжувати цікавість 
до себе. Але якщо взяти яку-небудь 
річ чи якусь людину і просякнути її 
пожадливістю, вона стане привабли-
вою. Тому насправді не любити світ 
– це не означає не любити їсти, не 
любити музику чи задоволення.

 

Мода і християни – це дуже важли-
ва тема. Насамперед нагадаємо, 
що мода – це сукупність смаків і 

поглядів, які панують в певному середо-
вищі, до того ж  панують дуже недовго. 
Адже речі проїдаються, а завдання 
диявола – максимально втягнути людину 
в пожадливість, розбудити її чуттєвість і 
зробити залежною від духа цього світу.

Світ, в якому ми живемо, насправді 
духовний. Тому Біблія говорить, щоб ми 
не любили того, що у світі. Усе в ньому 
пов’язане з любов’ю, а любов – це сто-
сунки. Біблія чітко говорить: хто хоче бути 
другом світу, той стає ворогом Богу. Це 
сфера душевного. Коли в людині пробу-
джуються душевні відчуття, з’являється 
пристрасне бажання чимось володіти, 
щось попробувати. Це і є зрада Бога. Тому 
що зрада, на будь-якому рівні заманює 
особистість людини.

У 77-му псалмі Асаф говорить про 
людей, які не ввійшли в Обіцяний край. 
Написано, що вони були жорстокими, 
впертими і невірними Богу духом своїм. 
Невірність – це духовний стан. Це коли 
ти задивився на чужу дружину і в тебе 
розвиваються фантазії, а ти їх не зупиня-
єш. Ти дав можливість цій пожадливості 
розливатися у своєму нутрі. І ти вже зра-
джуєш! Адже в думках ти вже вчинив 
перелюб, переступивши через любов 
до своєї дружини або свого Бога. І тому 
апостол пише: «Перелюбники! (Звучить 
жорстко, грубо, але точно). Хіба ви не зна-
єте, що дружба зі світом – це ворожнеча 
проти Бога?».

Ось тут і починається боротьба. 
Хитрий людський розум починає гово-
рити: ми живемо в цьому світі, ми тут 
одягаємося, харчуємося, ми не можемо з 
нього вийти. Але істинно віруюча людина 
повинна жити, керуючись наступним пра-
вилом: користуватися цим світом, мовби 
не користуючись. Це питання ставлення 
до світу, адже всі ми користуємося ним, 
і є природні потреби, які створив Бог. 
Оскільки ми живемо в тілі, цих потреб 
дуже багато і вони нормальні, їх дав Бог. 
Ми маємо всі права на те, аби їх задо-
вольняти, і Бог їх благословляє.

У Біблії сказано, що дуже багато речей 
створено для наших потреб – візьмімо 
хоча б повітря. Але є й такі бажання, які 
огидні Богу. Вони не природні, і Біблія 
називає їх пожадливостями. Основне за-
вдання диявола – зробити нас невірними 
Богу у своєму дусі. Один із способів досяг-
нути цього – використати моду. Прикраси, 
одяг, інші модні речі заманюють людину 
у владу певного духа. Насправді одежа і 
мода – це різні речі. 

Ціль одягу проста – покрити тіло. А що 
ж таке мода? Хіба це погано, коли людина 
купила собі сучасний телефон, стильний 
годинник, «круту» машину? Що тут не-
правильно? Здається, усі ці речі навіть 
дуже потрібні. Але проблема в тому, що 
за кожним ідолом у нашому житті стоїть 
нечистий дух. А ідолом може стати будь-
яка річ, яку диявол просяк пожадливістю. 
Ця річ буде для нас дуже привабливою, і 
ми будемо готові заради неї на все. 

Ахан сказав: «Мені полюбилася ця 
одежа…» Де ж була твоя голова, Ахане? 
За любов до одежі ти заплатив власними 
дітьми, дружиною, а весь народ програв 
війну. Де твій розум? Хіба цього була 
варта та одежа?

 Я впевнений, що багато речей і стилів 
у цьому світі конкретно присвячені дияво-
лу. Саме тому вони володіють колосально 
привабливою силою. Варто лише людині 
ширше відкрити очі і подивитися на цю 
річ як на щось більше, аніж як на життєву 
необхідність, як вона потрапляє під владу 
стилю і стає ворогом Богу. Щоб ширше 
пояснити це надзвичайно важливе явище, 
прочитаємо з 1 Кор. 10:18: «Погляньте на 
Ізраїль за тілом: чи ж ті, що жертви їдять, 
не спільники вівтаря? Тож що я кажу? Що 
ідольська жертва є щось? Чи що ідол є 
щось? Ні, але те, що в жертву приносять, 
демонам, а не Богові в жертву приносять. 
Я ж не хочу, щоб ви спільниками для 
демонів стали».

Павло говорить, що ідол нічого не 
значить. Ідол у світі – ніщо. Але ідолом 
може стати будь-яка річ. Насправді ідол 
– це ставлення до речей. Бог насміхався 
над язичницьким народом, мовляв, це ж 
треба так втратити здоровий глузд, щоб 
кусок дерева чи каменю називати Богом 
і поклонятися йому. Ким треба бути, щоб 
поклонятися мертвим предметам? Однак 
ми у ХХІ столітті робимо те саме. Тому що 
ідолопоклонство – це ставлення; ідол сам 
по собі – ніщо.

Душу неможливо розбудити пред-
метом, яким би гарним він не був. Душа 
– це життя, а предмет мертвий. У чому 

ж тоді сила цього ідола? Чому таким 
масовим стало ідолопоклонство? За 
кожним ідолом стоїть нечистий дух, який 
так підносить цю річ, що людина готова 
на все, тільки б це отримати.

Чому люди роблять пірсинг, пробива-
ють вуха, ніс, пупок? Усе це має велике 
значення. Ви можете думати, що це модно 
і гарно. А насправді це сильно, тому що 
за цим стоїть дух. І позитиву тут немає 
ніякого. Насправді рекламуються не речі, 
які ми купуємо, а люди і спосіб життя. І 
коли ми дивимося рекламу, нам подоба-
ються не речі, а люди, які натягли все це 
на себе. Реклама затягує нас в душевний 
контакт зі способом життя тих людей, 
яких зодягли у все оте шмаття.

Ось що небезпечно, ось що хвилювало 
великого апостола Павла – щоб Церква 
не вступала в контакт з демонами. У 
нього були підозри. Мова йшла про м’ясо 
– продукт, який продавався на ринку і при-
свячувався дияволу. Павло знав про це, 
тому й попереджав: коли вам скажуть, що 
це посвячене, принципово цього не беріть, 
хоча все це Бог створив для поживи. 

Це приклад для нас. Ми знаємо, що все 
за допомогою Бога створили люди для 
наших потреб. Але коли ми дізнаємося, 
що за люди стоять за тією чи іншою 
компанією і що вони пропагують, ми 
принципово повинні відмовитися купувати 
ті речі. Проявляючи інтерес до них, ми 
вступаємо в контакт з нечистою силою. 
Бо насправді нам подобається  не так та 
чи інша річ, як спосіб життя людини, яка 
їх рекламує. Реклама за своєю суттю – це 
глибоко духовна річ.

Для ілюстрації розглянемо деякі речі, 
наприклад, пірсинг. Здається, гарно і 
модно виглядає маленька сережка в 
носі. Але що за цим стоїть? І чому дехто 
проколює ніс, а дехто – щоки, брови, інші 
частини тіла? Люди класифікують себе, 
потрапляючи під владу певних демонів. У 
60-х роках минулого століття хіпі носили 
сережки в носі, цим самим кидаючи 
виклик батькам зокрема і суспільству за-
галом. Така ідея ніколи не спаде на думку 
людині мирній і тихій. Це зробить той, 
кому насправді «наплювати» на батьків. 
А інший, кому сподобався спосіб життя 
такого бунтівника, сам того не бажаючи 
і не розуміючи, потрапляє під владу не-
чистого духа. Йому сподобалася не сама 
сережка, а дух, який стоїть за нею. І в 
результаті приходять великі духовні про-
блеми. І батьки не розуміють, що коїться 
з їхніми дітьми і як їм допомогти. 

Чому дехто проколює язик? Цей зви-

чай сягає сивої давнини – він був пошире-
ний у язичницьких племенах, які повинні 
були говорити з богами гаркавлячи, щоб 
промовляти незрозумілі речі. А для цього 
вони проколювали собі язики. Отже, це 
справжнє ідолопоклонство.

57% людей, які прокололи певні час-
тини тіла або зробили татуювання, самі 
зізнавалися, що після цього вони ставали 
бунтарями. Це властиво навіть жінкам, які 
просто прокололи вуха. У результаті вони 
вже не наслідують біблійний принцип по-
ведінки жінки. У них зароджується бунт, 
агресія, вони більше піддаються сексуаль-
ним пожадливостям, а найгірше – вони 
стають відкритими для духовного світу. 
Будь-хто може вплинути на їхній духовний 
стан. І це не вигадки, це свідчення людей, 
які пройшли цей шлях.

А скажіть, для чого проколювати пу-
пок? Це відкритий натяк на розбещення. 
Знову ж таки, про це розповідають люди, 
які були залежними від цих речей. На-
справді це взагалі не прикраса, хоча й по-
дається ця «модна» звичка  так невинно. 

Коли проводили опитування серед 
людей, які зробили татуювання, на запи-
тання, чи почали вони почуватися більш 
упевнено, усі відповіли заперечливо. 
Навпаки, вони визнали, що стали більш 
неврівноваженими, бунтівними, і відкри-
тими для духовного світу. 

Дух цього світу зацікавлений в тому, 
щоб піддати людину владі певного демо-
на. Велике значення тут відіграє і кров, 
яка обов’язково повинна пролитися і яка 
проливається в ході нанесення татуюван-
ня або проколу. Отже, в основі всякого 
татуювання і пірсингу лежать язичництво 
і ідолопоклонство. Це не іграшки – пограв-
ся, а потім можеш викинути, це прямий 
зв’язок з дияволом.

У Книзі Єзекіїля 23:14-16 розповіда-
ється про Самарію і Єрусалим, яких Бог 
образно називає «Огола» і « Оголива». 
«Та вона ще додала до розпусти своєї, 
бо коли побачила мужів, вирізьблених 
на стіні, зображення халдеїв, креслених 
і запущених червонилом, підперезаних 
поясом по стегнах своїх, вони з опада-
ючим завоєм на голові їхній, усі вони на 
вигляд військові старшини, подоба синів 
вавилонських, Халдея – край народження 
їхнього, то пожадала вона їх, через сам 
погляд очей своїх, і послала посланців по 
них, до Халдеї».

Тут йдеться про те, що вона закохала-
ся в зображення – у зображення людей, 
одержимих певним духом. Ми дивимося 
на них – і нам це подобається. Але що нам 
подобається? Речі, які вони рекламують, 
чи дух, який за цим стоїть? 

Тепер, добре подумавши над питанням 
про джерело бажань, знайдемо два джере-

ла: чисте бажання і бажання пожадливості. 
Наприклад, голод – це природне, 

чисте бажання поїсти. Хто ж пробудив це 
бажання в Єви? Хіба вона була голодна? 
Ні. Гордість, самолюбство, пожадливість 
– ось джерело цього бажання. Хто ж 
тоді пробуджує в нас бажання купити ту 
чи іншу річ? Це дуже серйозне питання, 
адже ми говоримо про дух цього світу. 
Чому ми байдужі до одних речей, а інші 
натомість нас так хвилюють? Чому Єва 
на одні плоди дивилася спокійно, а цей 
так захопив її? І хто за цим всім стоїть? 
Гріх бере верх над людиною, і їй не так 
потрібна ця річ, як потрібно задовольнити 
гріховне бажання. Ми багато чим жертву-
ємо заради цього і ці жертви приносимо 
дияволу. Це жахливо!

Що ж таке чисте бажання? Візьмімо, 
наприклад, автомобіль. Це для нас лише 
засіб перевезення, а не похіть. Хіба ми 
приїдемо на судний день на своєму авто-
мобілі? Для чого ж тоді так багато про 
нього думати?

Є три важливі виходи з цієї ситуації. 
По-перше, коли людина знає, що їй про-
понують, і свідомо хоче придбати цю річ, 
бо вона їй подобається. По-друге, коли 
вона нічого не знає про цю річ, можливо, 
їй просто подарували її. І це з милості 
Божої рятує людину. Та найкраще – не 
жити в незнанні, а проявляти інтерес до 
тих речей, купуючи які, не доведеться 
приносити в жертву м’ясо, посвячене 
демонам.

«Знайте бо це, що жоден розпусник, 
або нечистий, або зажерливий, що він 
ідолянин, не має спадку в Христовому й 
Божому Царстві! Нехай вас не зводить 
ніхто словами марнотними, бо гнів Божий 
приходить за них на неслухняних, – тож не 
будьте їм спільниками! Ви бо були колись 
темрявою, тепер же ви світло в Господі, 
– поводьтеся, як діти світла» (Еф. 5:5-8).

Павло говорить про поклоніння ідо-
лам. Ці речі нам не потрібні, але вони 
заволоділи нами, ми служимо їм. Був 
випадок, коли батько пригнав дорогу 
машину, а трирічний син подряпав її. 
Батько так побив дитину, що пальці її 
досі не працюють, хоч минуло вже десять 
років. А сам упав в депресію, бо зрозумів, 
як демон його обкрутив.

«Вони повикидають на вулицю і 
срібло своє, за ніщо їхнє срібло стане, 
– їхнє срібло та золото їхнє не буде могти 
врятувати їх у день гніву Господнього, 
ним не наситять своєї душі й свого нутра 
вони не наповнять, бо їхня провина була 
перешкодою! А гордість вчинили за слав-
ну оздобу свою, у ній наробили бовванів 
гидоти своєї й обриджень своїх, тому їм 
оберну Я її на нечистість, – і віддам її в 
руку чужих на грабунок, а нечестивим 
землі – на здобич…» (Єз.7:19-21).

Що робиться з людиною, коли вона 
одягає дорогу прикрасу? Вона підносить-
ся в своїх очах, а це породжує гордість. 
І це гнівить Бога. Це ідол, за яким стоїть 
демон, а Біблія говорить, що ми повинні 
поклонятися тільки Богові.

«Чи я золото клав за надію собі, чи 
до щирого золота я говорив: «Ти безпеко 
моя?». Чи тішився я, що велике багатство 
моє й що рука моя стільки надбала? 
Коли бачив я сонце, як сяє воно, а місяць 
велично пливе, то коли б потаємно по-
вабилось серце моє і цілунки рукою я їм 
посилав, – це так само провина підсудна 
була б, бо відрікся б я Бога всевишнього!» 
(Йов 31:24-28).

Ізраїль зняв все своє золото і приніс 
Аарону, щоб той зробив золоте теля. 
Кожен приніс кусочок свого золота. І що 
вони зробили? Принесли жертву дияволу, 
віддали все найдорожче. Бог дав їм це 
золото, а вони віддали його демону. І 
коли зрозуміли свою провину, то каялися 
перед Господом

Нас оточують речі, які мають прямий 
зв’язок з нечистими силами. Навколо 
стільки язичництва, а ми скуповуємо і 
скуповуємо ці речі, а потім виникають 
духовні проблеми. Чи потрібні вони нам? 
Зберіть всі язичницькі книги, які виклика-
ють у вас сумніви, усі сувеніри і викиньте 
їх. Ми завалені мотлохом, який нам не 
потрібен, у нас багато одягу, а ми кажемо, 
що нема що одягнути. Ми нерозумно ви-
трачаємо свої заощадження і цим самим 
потрапляємо під владу диявола. 

Не можна так гнівити Бога, адже Він 
дає нам все необхідне. Не можна пити 
з чаші Господньої і з чаші диявольської. 
Очистимо свої душі перед Господом, 
звільнімося, врешті-решт, з-під влади 
диявола.

Мода і Мода і 
християнихристияни

l АКТУАЛЬНО

«Бо все, що в світі: пожадливість тілесна, 
і пожадливість очам, і пиха життєва, – це не від Отця, 

а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто 
Божу волю виконує, той повік пробуває!» (1 Ів. 2:16-17). 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

Адреса редакції:

Газета віддрукована 
у ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина».

Обсяг — 1,86 умовного друкованого аркуша.
Тираж — 40000 примірників. Замовлення № 923.

Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування
Р/р 2600830012161 в ОД Укрсоцбанку м. Ів.-Франківська

МФО 336019  код ЄДРПОУ 20559726

8

76002, м. Івано-Франківськ,
вул. Мочульського, 1;

 тел./факс (0342) 50-10-19, факс 50-10-21
E-mail: gsoleg@com.if.ua

Виходить щомісяця Редакція не завжди поділяє погляди авторів.

Редактор Олег КАРПЮК

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

№ 5 (112) 
травень 2008 р.

Стежте за програмою 
телепередач

АНОНС

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., ВІВТОРОК — 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 12.40 — 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. 

Кожна епоха має свої міфи. У ХХ столітті 
їх виникло не менше, ніж, скажімо, у часи 
Стародавньої Греції. І так само, як у випадку 
з античними греками, нащадкам важко від-
різнити вигадку від реальності. Ось, скажі-
мо, психотропна зброя – це міф? Більшість 
думає, що так. А проведення досліджень в 
СРСР щодо контролю над психікою? Пові-
рити в це вже набагато легше.

Дехто уявляє психотропну зброю як 
гігантські прилади, що випромінюють 
якусь енергію на великі території. А ось 
банальна думка, що цією зброєю може бути 
звичайний телевізор, мало кому приходить 
в голову.

Технологія позбавлення людини волі завжди 
мала великий попит серед наших спецслужб. 
Ця тема породила багацько міфів про зом-

бування (під зомбуванням зазвичай розуміють 
перетворення нормальної людини на позбавленого 
власних думок виконавця чужої волі).

Кажуть, що ідею розробки зброї, яка впливає 
на людську психіку, підкинули нашим спецслужбам 
американські колеги, щоб ті витрачали свій час та 
гроші в безперспективному, як вважали аналітики 
ЦРУ, напрямі. А наші, будучи повністю впевнені, що 
США вже володіють цією технологією, а ми знову 
відстаємо, кинулися досліджувати.

Носіями інформації про дію психотропної зброї 
у нас є або відставні військові, або ентузіасти, що з 
завзятістю вкривають підлогу та стіни своєї квартири 
фольгою. На думку останніх, експерименти з підпо-
рядкування (а в разі невдачі – з руйнування) людської 
психіки проводилися за допомогою всіляких не дуже 
корисних для здоров’я випромінювань, а фольга, звіс-
но, є ідеальним і найдешевшим захистом від них.

Чи проводилися такі експерименти насправді, 
ми не знаємо. Але хвилюватися про це не варто, 
оскільки ще на початку ХХ століття і СРСР, і Китай, і 
фашистська Німеччина мали у своєму розпорядженні 
просту і дуже ефективну методику підкорення люд-
ської психіки.

Формулу масового контролю над людською 

психікою чітко сформулював Гебельс. Він поділив 
людей на три групи: до першої входили ті, кого легко 
переконати і які одразу готові повірити у все, що їм 
скажуть. Із ними, вважав ідеолог, нічого й робити не 
потрібно. Другу групу становили ті, кого важко пере-
конати. До неї належить найбільше число людей. 
Щоб переконати їх, необхідно день у день доводити 
одне й те ж. Лише тоді вони повірять. Уся фашист-
ська пропаганда велася саме для цієї, другої групи. 

Ну а до третьої Гебельс відніс людей, які не 
піддаються переконанню. Таких, на думку ідеолога 
фашизму, слід було просто винищити. Що й було 
зроблено як у Німеччині, так і в Радянському Союзі. 
А механізм виявлення та знищення людей, які віль-
но мислять і яких не можна переконати, працював 
просто – на таких завжди доношували їхні знайомі, 
колеги і навіть родичі (причому останнє вважалося 
особливо героїчним). 

Це щодо дорослого населення. З дітьми ж усе 
було ще простіше. Їх одразу виховували в потрібній 
ідеології.

Формула Гебельса діє до сьогодні. Перші дві 
групи, що піддаються переконанню, вже оброблені 
сучасною пропагандою. А тих, хто входить до тре-
тьої... Ні, фізично знищувати їх ніхто не збирається. 
Контроль над свідомістю мас став значно м’якшим 
і ніжнішим – їм просто не дозволяють широко ви-
словлювати свої погляди. Жодного червоного або 
коричневого терору, достатньо просто контролювати 
ЗМІ, а всі або майже всі в нас уже розуміють, що 
свобода слова не може дорівнювати за значущістю 
справі створення сильної держави. 

Про дітей також не забули. Розроблені нові під-
ручники, що пояснюють ідею особливої, суверенної 
демократії, в якій народ завжди добровільно вибирає 
сильну державу на шкоду особистим правам.

Умови ж для цього сьогодні якнайсприятливіші. 
Про страхіття сталінського терору вже забули, а 
проблеми, що прийшли разом із демократичними сво-
бодами, усім добре відомі. Не дивно, що, за даними 
соціологічних опитувань, 42% вважають: нашій країні 
потрібен такий лідер, як Сталін. А симпатизують йому 
ще більше. І тут інтереси влади та народу збігаються 
як ніколи. І хоча психотропної зброї, можливо, ніколи 
не існувало, її дію на собі ми можемо зазнати в будь-
який момент – досить увімкнути телевізор.

14-17       квітня на запрошення президента 
Фонду «Людина і її світогляд» Романа 

Вовка Західну Україну відвідали автори відомої кни-
ги «Світогляд» Джон Леннокс і Девід Гудінг. Книгу, 
видану в трьох томах, рекомендувало Міністерство 
освіти і науки України як навчально-методичний 
посібник для навчальних закладів.

Автори побували у Львівській Українській ака-
демії преси. Проректор Академії Ярослав Угрин 
привітав авторів тритомника: «Ви порушуєте вічні 
питання моралі, етики, взаємостосунків людей у 
суспільстві. Ці питання існували завжди і будуть іс-
нувати вічно. Бо що робить нас людьми? Правильно 
розставлені пріоритети в моральному і духовному 
розвитку.

Ми, як викладацький склад академії, повинні 
допомогти студентам стати вченими, а разом з цим 
— хорошими людьми. Випустити добрих спеціалістів 
— це половина нашої справи. Важливо, щоб у своїй 
діяльності вони сповідували моральні принципи».

Потім відбулася зустріч авторів підручника зі 
студентами. В актовому залі зібралося близько 
200 студентів, які уважно слухали виступи Гудінга 
і Леннокса, а потім задавали запитання.

У Берліні знайдено договір, який Адольф 
Гітлер уклав з ... сатаною. Контракт датова-
ний 30 квітня 1932 року і підписаний кров’ю.

Згідно з контрактом, диявол надає Гітлеру 
практично необмежену владу з умовою, що 
той буде використовувати її на зло. В обмін 

фюрер обіцяв віддати йому свою душу рівно через 
13 років...

Чотири незалежні експерти вивчили документ 
і зійшлися на тому, що підпис Гітлера справжній, 
характерний для документів, які він підписував у ті 
роки. Як повідомляє Портал Кредо, підпис диявола 
такий самий, як і на інших подібних договорах із 
владикою пекла. А таких документів історикам відо-
мо чимало.

— Я впевнена, що документ справжній, — за-

являє доктор Грета Лайбер, яка вивчає 
угоди з нечистою силою. — Він допомогає 
відповісти на питання, як фюреру вдалося 
стати правителем Німеччини. Адже до 
1932 року він був просто невдахою. Його 
вигнали з вищої школи, він провалився на 
екзаменах в Академію мистецтв і навіть 
сидів у тюрмі.

Усі, хто знав його в той час, вважали 
його ні до чого не здатним. Але з 1932 
року його доля круто змінилася — він бук-
вально «катапультувався» в крісло влади і 

в січні 1933 року вже керував Німеччиною. Пояснити 
це можна тільки договором із сатаною. 30 квітня 1945 
року — рівно через 13 років — Адольф Гітлер, зне-
навиджений усіма, звів рахунки з життям.

Контракт фюрера з сатаною знайшли у старій 
скрині в руїнах згорілого будинку на околиці Берліна. 
Як він туди потрапив — не зрозуміло. Нині документ 
зберігається в міському історичному інституті. Текст 
дуже пошкоджений, але, все-таки, його можна про-
читати.

— Саме так сатана і діє, — додає доктор Лайбер. 
— Обирає невдаху, який страждає від честолюбства 
і жаги до світських задоволень, і обіцяє виконати 
його бажання. У результаті — багато бід для інших 
людей і повна катастрофа для того, хто «купився» 
на його обіцянки. Гітлер повністю вкладається в 
цю схему...

Психотропна зброяПсихотропна зброя

Наступним пунктом візиту гостей став 
Львівський національний університет ім. 

Івана Франка. Вчені у своїй промові зупинилися на 
словах євангеліста Івана: «Споконвіку було Сло-
во...» Студенти активно спілкувалися з іноземцями, 
а на закінчення кожен одержав комплект книг з 
автографом авторів на подарунок.

В ході візиту гості зустрілися з керівництвом 
Львівської облдержадміністрації, керівниками і ме-
тодистами управління освіти Львівської, Волинської 
і Рівненської областей, ректорами і студентами 
Національного університету «Острозька академія», 
а також деяких інших навчальних закладів Західної 
України.
Довідка. Девід Гудінг — академік. Закінчив 

Кембріджський університет в галузі класичних мов. 
Лауреат премії Кайє Кембріджського університету. 
З 1979 року — член Королівської Ірландської Ака-
демії в Дубліні. Заслужений професор грецької 
мови в Королівському університеті (Белфаст, 
Північна Ірландія). Джон Леннокс — математик. 
Доктор наук і доктор філософії, магістр мистецтв 
і біоетики. Закінчив Кембріджський університет 
в галузі математики. Професор Оксфордського 
університету. 

ProChurch.info

Автори книги  Автори книги  
««СВІТОГЛЯДСВІТОГЛЯД» » 

відвідали Українувідвідали Україну

Знайдено договір Гітлера Знайдено договір Гітлера 
з дияволомз дияволом Останні дослідження експертів показують, що інтен-

сивне користування мобільними телефонами через 
10 років може призвести до невідворотних наслідків 

і перевищити за масштабами ракових захворювань на-
слідки куріння. 

Відомий експерт з ракових захворювань лікар Віні Ку-
ран опублікував результати свого останнього досліджен-
ня, які свідчать про те, що мобільні телефони вбивають 
набагато більше людей, ніж куріння. За його словами, 
розвиток раку займає щонайменше десять років, тому 
в людей, стаж користування мобільним телефоном яких 
перевищує десять і більше років, удвоє збільшується ризик 
розвитку цього захворювання.

Куран також заявляє, що мобільні телефони завдають 
ще більшої шкоди організму, ніж куріння. Його припущен-
ня базується на тому, що число користувачів мобільних 
телефонів в усьому світі нині становить близько трьох 
мільярдів осіб, що утроє більше, ніж курців. Зазначимо, що 
куріння щорічно вбиває близько п’яти мільйонів осіб.

Професор визнає, що мобільні телефони можуть 
рятувати життя людей, однак існує значна кількість до-
казів прямого зв’язку між використанням стільникових 
телефонів і виникненням деяких ракових пухлин мозку. 
«Ми стикнулися з неперевіреною і небезпечною ситуа-
цією, – говорить фахівець. – Якщо уряди та виробники 
не почнуть негайно вживати рішучих кроків, відсоток 
злоякісних пухлин і пов’язаний з цим рівень смертності 
різко збільшаться через 10 років, і тоді вже буде пізно 
виправляти ситуацію».

ТЕЛЕФОНИ-ВБИВЦІ


