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Слова мудрості: «Добра Новина Євангелія надто добра, щоби нею н«Добра Новина Євангелія надто добра, щоби нею не ділитися з іншимие ділитися з іншими».».

Ми продовжуємо знайомити вас з іс-
торичним походженням деяких церковних 
правил, постанов та приписів, а також  
побуту. Те, про що йтиметься в наших 
публікаціях, може виявитися комусь не до 
вподоби, але наша ціль – донести правду 
Писання, а не догодити людям. Бог під 
загрозою прокляття й вічної загибелі забо-
роняє додавати, віднімати, применшувати 
чи змінювати будь-що у вченні Ісуса Христа 
і Його апостолів.

На жаль, межі, які Христос проклав між 
світом і Церквою, між шляхами вузьким і 
широким, згладилися і поступово розми-
лися. Появилися християни без особистого 
свідомого переконання, які перейняли 
християнство у спадок, за традицією, люди 
«які мають тільки вид благочестя, сили 
ж його зреклися» (2 Тим. 3:5). Сучасне 
християнство – це ніби апокаліптичний 
Вавилон із 18-го розділу Книги Об’явлення, 
якась суміш небесного із земним, причому 
останнє явно переважає.

І оскільки саме Слово Боже буде ви-
нуватити людство на Божому суді, кожній 
чесній і богобійній людині варто оцінити 
церковні традиції у світлі Божого Слова, 
щоб зрозуміти своє теперішнє і заглянути 
у прийдешнє.

«Бо спасенні ви благодаттю через 
віру, а це не від вас, то дар Божий, не 
від діл, щоб ніхто не хвалився»

 (Еф. 2:8-9).

Одночасно зі встановленням вчення про 
молитву за померлих у Західній Церкві 
почав розвиватись продаж індульгенцій. 

(Індульгенція – від лат. indulgentia – милість, 
прощення). У римському праві – помилування з 

l ТРАДИЦІЇ У СВІТЛІ БОЖОГО СЛОВА

ІНДУЛЬГЕНЦІЯІНДУЛЬГЕНЦІЯІНДУЛЬГЕНЦІЯІНДУЛЬГЕНЦІЯ

нагоди якогось торжества, амністія. В католиць-
кій Церкві – грамота про повне або часткове 
«відпущення гріхів».

На початку індульгенцією було «письмове 
відпущення провини», що звільняє віруючого від 
призначеного йому Церквою покарання, але зго-
дом (з XI ст.), воно перетворилося на дозвільну 
папську грамоту, яка відпускала за певну плату 
або під умовою дотримання певних зобов'язань 
не тільки минулі і теперішні, але навіть майбутні 
гріхи. «Грамота» ця служила одним із найбільш 
прибуткових джерел збагачення папської скарб-
ниці протягом багатьох століть. 

(Закінчення на 3-й стор.).
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«Україна для Христа» – з таким гаслом 
близько 40 осіб із 15 церков пронесли Божий 
вогонь через всю Україну – від сходу до за-
ходу. Ціль заходу, організатором якого стала 
місія Arise, – принести Євангеліє у 26 міст 
України, запалити серця християн для пропо-
віді Благої Звістки і допомогти активізувати 
діяльність місцевих церков.

З раннього дитинства скрипка посіла важ-
ливе місце в його житті. Він виріс, закінчив 
музичну академію, став директором оркестру 
Державної молдавської філармонії, об’їздив 
мало не весь Радянський Союз і багато країн 
світу, однак спокою і задоволення від життя 
не знаходив. У його серці постійно звучали 
слова батька: «Сину, скрипка у твоїх руках 
повинна служити Богу».

Сьогодні Олександр ПОПОВ і його дружи-
на Ірина – наші гості.

– Олександре! Ви народилися в християн-
ській сім'ї. Як сталося, що довгі роки Ви намага-
лися збудувати щасливе життя без Бога.

– Це дуже довга історія. Але мене завжди дивує 
наш Господь – як Він довготерпить нам. Я народився 
у віруючій сім'ї, з дитинства чув про Бога, кожен 
день у нас починався з молитви і Слова Божого. На 
жаль, попри все це я відійшов від Бога.

– А що такого сталося в Вашому житті, 
що змогло зародити сумніви у правильнос-

ті того, чого Вас навчали змалку?
– Ми живемо в просторі і часі, де три-

ває боротьба між добром і злом. І був час 
у моєму житті, коли зло перемогло. Я по-
тихеньку, сам не помічаючи цього, почав 
відходити від Бога. Це не сталося за якісь 
дні, це тривало місяці і навіть роки. Зараз 
важко сказати, що конкретно послужило 
поштовхом, думаю, що найбільшим каме-
нем спотикання для мене були ситуації, 
коли я бачив, що люди говорять одне, а 
роблять зовсім інше. Коли життя віруючих 
людей розходиться з їхніми словами, для 
молодого покоління це дуже негативний 
приклад.

– То Ви розчарувалися, швидше, в 
людях, аніж в Бозі.

– Саме так. Тому Бог мене не зали-
шив навіть тоді, коли я Його залишив. Я перестав 
молитися, читати Слово. Слава, кар’єра – часто 
саме через це диявол затягує багатьох, затягнув і 
мене. Але думка про Бога постійно звучала в моєму 
серці. Я знав, що Він живий і що Він бачить мене.

Дитинство моє було не надто легким. Я не був 
піонером, наді мною в школі знущалися, говорили, 
що ніяке майбутнє мені не світить, що я живу в 
сім'ї фанатиків тощо. Зі мною говорили годинами, 
переконуючи, що Бога нема. Тоді я вистояв. Але 
вирісши, все-таки пішов від Бога.

Проте Бог не пішов від мене. Згадуючи всі ті 
роки, я розумію, як терпляче Він стукав до мого 
серця – через серйозні обставини, думки, випадки. 
Пригадую, якось летів у літаку – був тоді директо-
ром національного оркестру, і літак почав падати. 
Смерть дивилася мені в лице. Я згадав, як обіцяв 
батькові, що буду славити Бога на скрипці, згадав 
багато інших моментів, вчепився в крісло і сказав: 
«Господи, прости. Я ж Тебе знав і обіцяв Тобі служи-
ти». І Бог допоміг – літак зумів приземлитися.

(Закінчення на 5-й стор.).

Якщо ми любимо 
Бога, то обов’язково Бога, то обов’язково 
любитимемо людейлюбитимемо людей

Олександр Олександр ПОПОВ:ПОПОВ:
l НАШІ ІНТЕРВ’Ю

«Україна для Христа»«Україна для Христа»
Упродовж місяця – 

з 1 по 31 липня ві-
дібрана команда 

несла запалений факел, 
зупиняючись в містах і се-
лах для молитви і єванге-
лізації, в яких були задіяні 
і місцеві церкви. Зокрема, 
молодь з тамтешніх цер-
ков могла приєднатися до 
команди бігунів.

Перший такий пробіг 
пройшов ще 1997 року, і 
команда очікує благосло-
вення і Божих результатів 
і тепер, молячись, аби що-
найменше  10 000 жителів 
України почули Євангеліє, 

появилися 1000 нових учнів Христа, 500 молодих 
українців залучилися до активної євангелізації і 
щонайменше 3000 віруючих почали регулярно моли-
тися за націю, а ще – аби багато людей запалилися 
бажанням провести національну євангелізацію.

Маршрут Пробігу-2010 охопив Луганську, 
Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Ві-
нницьку, Хмельницьку, Тернопільську, Львівську і 
Закарпатську області.

l БЛАГОВІСТ

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з 
підготовки та відзначення 1025-річчя хре-
щення Київської Русі. Урочистості з нагоди 

цієї знакової дати відбудуться у липні 2013 року. 
Проте вже з цього року уряд планує розпочати 
широкомасштабну підготовчу роботу, яка перед-
бачає низку просвітницьких, науково-пізнавальних 
та культурних заходів. 

Починаючи з наступного року з нагоди 1025-
річчя хрещення Київської Русі будуть проводитись 
зустрічі з духовенством Церков та відомими христи-
янськими богословами, а також науково-практичні 
конференції, колоквіуми, засідання, присвячені 
історії християнства в Київській Русі та Україні.

Протягом 2011 – 2013 років просвітницькі заходи 
також відбудуться у вигляді тематичних конфе-
ренцій та книжкових виставок, присвячених історії 
християнства в Київській Русі та Україні. До цього 
будуть залучені бібліотеки та Національний музей 

В Україні готуються відзначити В Україні готуються відзначити 
річницю хрещення Київської Русірічницю хрещення Київської Русі

літератури України, якому доручено організувати 
конференцію на тему «Хрещення Київської Русі та 
Кирило-Мефодіївські традиції». 

Уряд передбачив проведення у 2013 році за 
участю християнських конфесій тематичного кіно-
фестивалю, фестивалю духовної християнської 
музики та співу. Відбудуться бесіди та тематичні 
заходи у навчальних заходах, до участі в яких керів-
ництву Міносвіти та іншим центральним та місцевим 
органам виконавчої влади доручено залучати пред-
ставників різних християнських Церков.

Крім цього, передбачена активізація роботи ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування 
з повернення (передачі) релігійним організаціям 
культового майна. Як відомо, відповідне зобов’язан-
ня Україна взяла на себе у 1995 році під час вступу 
до Ради Європи.  

Інститут релігійної свободи.
м. Київ.

ПРО ЩОПРО ЩО  
КРИЧИТЬ КРИЧИТЬ 
МОДА

СТОР. 7√

Чи всі Чи всі 
підуть підуть 
на небеса?на небеса?

СТОР. 6√

Правильний вибір — Правильний вибір — 
надійна охорона,надійна охорона,абоабо

Як не втратити все з Як не втратити все з 
незрозумілих нам причиннезрозумілих нам причин

СТОР. 4√

ННе е 
соромтесь соромтесь 
Євангелія!Євангелія!
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Біблія – наш законБіблія – наш закон
Щоб ми правильно орієнтувалися у 

своєму житті і не збивалися з істинного 
шляху, Бог послав нам Своє Слово, за-
писане у Біблії, і наказав: «Нехай книга 
цього Закону не відійде від твоїх уст, 
але будеш роздумувати про неї вдень 
та вночі, щоб додержувати чинити 
все, що написано в ній, бо тоді зробиш 
щасливими дороги свої, і буде щастити 
тобі» (Іс. Навин 1:8). Бог спілкується з 
нами через Своє Слово і пильнує, щоб 
воно сповнилося (Єр. 1:12). У Святому 
Письмі написано: «Слова Господні 
–  чисті, срібло, очищене від землі, 
сім раз переплавлене» (Пс. 11:7). Бог 
дуже високо ставить Своє слово: «Ти 
звеличив слово Твоє вище від усякого 
імені Твого» (Пс.  137:2).

Якщо Сам Господь так звеличив 
Своє слово, то з яким трепетом і благо-
говінням повинні ставитись до нього 
ми. Ніхто не має права віднімати або 
додавати до нього щось своє. За це 
Господь накладе покарання (Об. 21:18-
19). Тому від догм і людських постанов, 
які суперечать Слову Божому, треба 
відмовлятись. І нам не зрозуміло,  на 
підставі чого затверджені наведені 
нижче догмати:

ДОГМАТ ПРО ЧИСТИЛИЩЕ. Ні у Старому, ні в 
Новому Заповітах, ні в апостолів чи отців Церкви 
немає ніяких згадок про нього. У Біблії пишеться 
тільки про два місця перебування людських душ: 
пекло або рай, третього нема. Це  вчення не ви-
знають ні православні, ні протестанти. Воно при-
меншує силу  і необхідність викупної жертви Ісуса 
Христа, начебто Його страждань і пролитої крові 
недостатньо для виправдання грішників. Хибність 
цього вчення ще і в тому, що людина може без-
відповідально на землі грішити, сподіваючись, що 
очиститься в чистилищі.

ДОГМАТ ПРО НЕПОГРІШИМІСТЬ ПАП був 

прийнятий лише у 1870 році на І Ватиканському 
соборі. З ним не погоджуються ні православні, ні 
протестанти. Папи, як і всі люди на землі, живуть 
у гріховній плоті. Про це пише і ап. Павло: «Бо ми 
знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий 
гріху... Тому то я сам служу розумом Законові Бо-
жому, а тілом –  закону гріховному» (Рим. 7:14-25). 
Папи теж здатні помилятись і грішити.  Безгрішний 
лише Ісус Христос.

ДОГМАТ ПРО НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ ДІВИ 
МАРІЇ теж суперечить Слову Божому. Непорочне 
зачаття мав тільки Христос, Який народився не від 
гріховного Адамового насіння, а від Бога. Діва Марія 
мала земного батька, нащадка Адама, тому, як і всі 
люди, потребувала спасіння через викупну жертву 
Ісуса Христа, про що й сама говорила: «Величає 
душа моя Господа і радіє мій дух у Бозі, Спасі моїм» 
(Лк. 1:46-47). Діва Марія була покликана для того, 
щоб при втіленні Сина Божого Ісуса Христа надати 
Йому людську плоть. Ми повинні любити і поважати 
її, але не обожнювати, сприймаючи як четверту 
іпостась Божественної Трійці.

ІНДУЛЬГЕНЦІЇ. Це папська грамота про відпу-
щення гріхів, яка надається за гроші. Тридентський 
собор у 1563 р. продаж індульгенцій об'явив до-
гматом Церкви. Це вчення цілковито суперечить 
духу Євангелія. Бо Царство Боже не купується ні 
за гроші, ні подвигами, ні добрими ділами. Кожна 
людина може отримати спасіння по благодаті, з 
милості Божої через покаяння і віру в Ісуса Христа 
як свого Господа і Спасителя. 

ЦЕЛІБАТ (заборона священикам одружуватися) 
був введений у 1073 році і досі діє. Він торкнувся і 
православних єпископів. Христос ніколи не пропо-

відував безшлюбність. Деякі апостоли були одру-
жені і мали сім'ї, наприклад, Петро. Не забороняв 
шлюб священству і Павло, який писав: «Чи ми 
права  не маємо водити з собою сестру, дружину, 
як і інші апостоли, і брати Господні, і Кифа?» (1 Кор. 
9:5). Святе Письмо вважає шлюб одною з умов 
єпископства: «А єпископ має бути бездоганний, 
муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний...»  
(1 Тим. 3:2).

Євангеліє містить ясне пророцтво про єресь 
безшлюбності і розглядає її як відступлення від 
віри: «Дух ясно говорить, що від віри відступляться 
дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і 
наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і 
спалив сумління своє, хто одружуватись забороняє, 
наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на 
поживу з подякою» (1Тим. 4:1-3). У наш час догмат 
про безшлюбність священства призвів до такого 
ганебного явища серед священників, як педофілія 
і гомосексуалізм.

ПОКЛОНІННЯ МОЩАМ. ІІ Нікейський собор 
у 787 р. затвердив поклоніння мощам святих 
угодників наперекір Святому Писанню і стовпам 
Церкви IV ст. Антонію Єгипетському і Афанасію 
Великому, які суворо засуджували цей небезпечний 
язичницький напрямок. На жаль, цей язичницький 
культ поклоніння мощам і нині вітають Православна 
і Католицька Церкви.

МОЛИТВИ ДО СВЯТИХ І ДІВИ МАРІЇ. Старо-
заповітними посередниками були лише живі люди 
(Мойсей, Аарон, первосвященики, пророки). Коли 
посередник вмирав,  нікому навіть думка не спадала 
звертатись до нього. Після смерті Ісуса Христа і 
Його воскресіння ми маємо тільки одного Посеред-

ника між Богом і людьми: «Один бо є Бог, і один 
Посередник між Богом і людьми, – людина Христос 
Ісус, що дав Самого Себе  на викуп за всіх» (1 Тим. 
2:5-6). Кожний віруючий може безпосередньо звер-
татись до Нього. Ап. Іван у своєму Посланні пише: 
«... маємо Заступника перед Отцем – Ісуса Христа, 
Праведного. Він – ублагання за наші гріхи, і не тільки 
за наші, але й за гріхи всього світу» (1Ів. 2:1-2). Та й 
Сам Христос говорив: «До Отця не приходить ніхто, 
якщо не через Мене» (Ів.14:6). Не зрозуміло, чим 
Христос не влаштовує людей, що вони шукають собі  
ще інших посередників! Христос – наш Заступник, 
Він закликає і нині: «Прийдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені,  і Я вас заспокою» (Мт. 11:28). 

Християни усю свою увагу повинні зосеред-
жувати тільки  на Ісусі Христі, Який сказав: «Я 
є лоза, а ви – гілки, хто перебуває в Мені, а Я в 
Ньому, той приносить багато плоду, бо без Мене не 
можете робити нічого» (Ів. 15:5); «Усяка рослина, 
яку насадив не Отець Мій  Небесний, буде вирвана 
з коренем» (Мт. 15:13).  Христос – «дорога, правда, 
і життя» (Ів. 14:6). Він – Господь над панами і Цар 
над царями ( Об. 17:14).

Ми живемо в останні часи  перед приходом  на-
шого Господа Ісуса Христа, і Його Церква повинна 
приготуватися до цієї зустрічі, щоб  стати перед 
Ним святою і непорочною. Ми дуже поважаємо 
покійного папу Івана Павла II, який знайшов  в собі  
мужність прилюдно покаятись і попросити прощен-
ня за минулі гріхи й помилки Католицької Церкви. 
Після цього його авторитет ще більше зріс. 

Необхідно долати ганьбу розділення і просити 
Бога про єдність, якої бажає Сам Ісус. Ми віримо, 
що Господь Своєю любов’ю  об'єднає всіх нас в одне 
ціле і Тіло Христове буде єдине.. 

З повагою,
вчені Академій наук України: 

О. КНЯЗЮК, Е. СУСЛОВ, В. МАЛЮК, 
В. ДВЕРНЯКОВ, Т. ТЕРНОВА, 

Т. ПІДГАЄВСЬКА, Л. ГАВРИЛОВА, 
В. СЕЛЕХ, Н. ТКАЧЕНКО, В. ШЕВЧЕНКО, 
Н. ДРІЗД, В. ПАВЛЕНЧИК, В. ШЕВЧУК.                       

e-mail: alfa250@ukr.net.

Недавно працівники британ-
ського магазину комп’ютерних 
ігор «GameStation» отримали 
права на... безсмертні душі 7500 
покупців. Як це їм вдалося? Лише 
на один день вони додали до 
договору користування пункт: 
«Розміщуючи своє замовлення 
через цей веб-сайт, ви погоджу-
єтесь надати нам невід’ємне 
право вимагати в будь-яку мить, 
починаючи з цієї секунди, вашу 
безсмертну душу...»

Угода-підробка
Більшість користувачів Інтернету не 

читають договори, з якими погоджуються. 
Тому 88 відсотків покупців віддали свої 
душі, навіть не помітивши цього. І лише 
12 відсотків відмовилися від сумнівної 
угоди (до речі, останні одержали від 
магазину як грошовий приз за уважність 
по 5 фунтів).

Життя винагороджує нас за розсудли-
вість. А ось вибір, який ми робимо не за-
думуючись, часто обертається драмою.

Дівчина задається запитанням: «Чому 
сімейне життя не приносить щастя?». Але 
ж, поклавши руку на серце, мусить визна-
ти, що вона не шукала щастя, а просто вті-
кала від свого страху залишитись «старою 
дівою». І «вискочила» за першого-ліпшого 
— просто тому, що вже «пора». 

Молодий чоловік з солідною зарпла-
тою ніяк не второпає: «Чому я в боргах? 
У цій країні неможливо жити!». Хоча 
справа не в країні, а в багатьох кредитах 
на купівлю нової автомашини, «крутого» 
телефону та інших елементів іміджу, адже 
«всі так роблять!». Хлопець позичив гроші 
у майбутнього, а майбутнє взяло і настало: 
пора платити за рахунками... 

Батьки нарікають: «Чому син так 
змінився? Повертається пізно, почав 
курити, випивати. А ж хорошою дитиною 
був, навіть священиком хотів стати!». Так, 
але батько посміявся над таким бажанням 
сина: «Що це за професія? Хіба це справа 
для чоловіка? Що люди скажуть?». І ось 
настав час пожинати плоди.

Або ще приклад: хороший хлопець 
із сусіднього під’їзду почав багато за-
робляти, створив сім’ю... А потім раптом 
«вийшов» з вікна, вчинивши самогубство. 

Виявилося, що кілька років тому йому за-
пропонували бізнес — не дуже чесний, але 
вигідний, який давав великі і швидкі при-
бутки. Хлопець погодився на пропозицію. 
Але з часом «напівчесний» бізнес вимагав 
усе більшого компромісу із совістю. Сусід 
все частіше порушував свої принципи, а 
потім і закон. Його почали шантажувати 
недобросовісні партнери, і він знову знай-
шов швидке «рішення»...

«Дрібним шрифтом»
У приповістках царя Соломона є цікаві 

слова: «Всі дороги людини чисті в очах 
її, та зважує душі Господь» (Прип. 16:2). 
Правильні чи помилкові наші рішення 
— це багато в чому залежить від мотивів 
нашого серця, тобто від того, що нами 
рухає. Мотиви — істинні причини наших 
вчинків. Рішення, продиктовані нена-
дійними мотивами, відводять нас від цілі, 
створюють нам серйозні проблеми.

Тому, перш ніж прийняти якесь рішен-
ня, «поставити свій підпис під договором», 
варто прочитати, що «написано дрібним 
шрифтом» в нашому серці — придивитися 
до себе і до обставин. Запитати себе: що 
мною рухає? Чому я збираюся чинити 
саме так? І якомога чесніше відповісти.

Заглянувши у своє серце, ми можемо 
виявити, що робимо вибір не власний, а 
чужий, кимось нав’язаний: піарниками і 
рекламниками, друзями, своїми страхами. 
Виходить, що ми поводимося не за своїм 
розумінням, а піддавшись тискові — вну-
трішньому чи зовнішньому. Зовнішній 
тиск — думка людей чи суспільні стерео-
типи. Внутрішній тиск — власні страхи чи 
слабкості. Такий вибір не можна назвати 
вільним. Тому треба, поки не пізно, сказа-
ти собі «стоп!», якщо помічаєш у своєму 
серці неправильні мотиви.

Неправильні мотиви
Страх. Часто саме він диктує людям, 

що робити. Страх успішно маскується 

під турботу про майбутнє, під відпо-
відальність, навіть під совість. Але його 
можна відрізнити за кількома ознаками: 
надзвичайне напруження (часом навіть 
фізичне: напружуються м’язи пресу, появ-
ляються проблеми з травленням; болісний 
неспокій, паніка і як результат — метушня; 
агресія щодо тих, хто не хоче допомогти; 
відчуття зацькованості, бажання втекти, 
думки на взірець «я не переживу».

У цій ситуації хочеться полегшити свій 
стан будь-якою ціною,  тому рішення при-
ймається поспіхом. Ось так звершуються 
величезні дурниці.

Але по-справжньому болісна не стільки 
подія, яка нібито може статися, скільки 
сам страх цього (ще апостол Іван заува-
жив, що саме в самому страху і полягає 
мука: див. 1 Ів. 4:18). А найкращий захист 
від страху, як писав той же Іван, — це 
любов Самого Бога: «Бо не взяли ви духа 
неволі знов на страх, але взяли ви Духа си-
нівства, що через Нього кличемо: «Авва, 
Отче!» (Рим. 8:15).

Якщо ми віримо в Христа, то Самого 
Бога можемо називати Отцем і навіть 
Таточком (саме так перекладається слово 
«авва»). Тому кожний віруючий може 
розповісти про свої побоювання Татові. 
Він допоможе нам розібратися з усім, що 
може трапитися. А якщо ми не зможемо 
— Він розбереться Сам!

Конформізм (надзвичайна залеж-
ність від думки інших людей). Харак-
терна ознака конформізму — бажання 
виправдатися, навіть якщо ти не винен. 
«Що про мене подумають?» — пережи-
вання про це виходить на перший план. Під 
впливом конформізму люди приймають 
найрізноманітніші рішення — від невинних 
на взірець «у що одягнутися» до абсурд-
них: чи не спробувати наркотик.

Не даремно той же мудрий Соломон 
писав: «Страх перед людиною пастку 
дає, хто ж надію складає на Господа, буде 

безпечний» (Прип. 29:25). Що вас більше 
турбує — те, що ви завинили перед Богом 
і совістю, чи те, що ви не сподобалися 
людям? Якщо ствердна відповідь — друга, 
то покайтеся в тому, що на деякий час 
поставили людей вище Бога. А потім 
нагадайте собі: «Я не сто доларів, щоб 
всім подобатися». Кожному догодити не-
можливо. І ще. Хтось влучно сказав: «Не 
переймайтеся тим, що про вас подумають 
люди. Вони надто стурбовані тим, що ви 
подумаєте про них».

Не помилитися
Вигода — славнозвісний золотий те-

лець — це ще один неправильний мотив. 
Коли прагнення до вигоди змушує нас 
переступати через совість, навіть у «дріб-
ницях» — це перша ознака грошолюбства. 
Друга його ознака — небажання обго-
ворювати своє рішення, продиктоване 
міркуваннями наживи, з людьми, котрих 
ми добре знаємо як кришталево чесних. 
Якщо помічаєш, що в серці заворушився 
черв’ячок грошолюбства, треба його за-
морити — у буквальному значенні. Інакше 
цей черв’як виросте, посяде центральне 
місце в житті і зведе вас: «Бо корінь 
усього лихого — то грошолюбство, якому 
віддавшись, дехто відбились від віри й 
поклали на себе великі страждання» (1 
Тим. 6:10). Багато принесли в жертву 
збагаченню свої стосунки з близькими, 
стосунки з Богом, повагу до себе — бук-
вально продали все це за гроші. І не стали 
щасливішими.

Тож якщо хтось захоче «купити» за 
гроші вашу совість, любов, віру, само-
повагу, — просто скажіть: «Це не про-
дається».

Стереотипи (від грецького stereoa 
— твердий і tupos — відбиток) — за-
стиглі образи і уявлення про когось чи 
щось. Звична поведінка за стандартними 
схемами. Інколи так чинити корисно. Але 

інколи... «Усі багачі — злодії», «Усі жінки 
— дурепи», «Усі чоловіки — сво...»

Знайома пісня? Одного разу якийсь 
ізраїльтянин Натанаїл, дізнавшись, що 
Ісус — уродженець провінційного На-
зарету, так прямо і запитав: «Та хіба ж 
може бути з Назарету що добре?» (Ів. 
1:46). Стереотип завадив йому розгледіти 
Сина Божого.

Як дізнатися, що тобою рухає стерео-
тип, а не власне розуміння речей? Треба 
запитати себе: «Чому я так думаю?». 
Тут все і з’ясується. Відповіді «тому, що 
так годиться», «тому, що так сказали по 
телеку», «тому, що той чоловік нагадує 
мені одного поганого хлопця» і «е-е-е, не 
знаю» говорять самі за себе: це стерео-
тип! Він завадить розгледіти суть подій 
і сутність людей за зовнішніми речами. 
Сам Христос застерігав нас від такого 
підходу: «Не судіть за обличчям, але суд 
справедливий чиніть!» (Ів. 7:24).

Ліки від стереотипної поведінки єдині: 
думати, і думати самостійно. Давати собі 
звіт у тому, що, як і чому ти збираєшся 
зробити.

Важливо вибирати, кого слухаєш, 
і розуміти, на якій підставі приймаєш 
рішення. Треба обдумувати свій вибір. На-
віщо? Щоб це був справді твій вибір. Щоб 
прожити не чуже, продиктоване іншим, а 
саме своє життя. І коли вже доведеться 
відповідати за помилки, то за власні, а не 
за вчинені за чужою підказкою...

Бо може статися так, як із сином моїх 
друзів. Коли йому було років 8-9, приятель 
запропонував проколоти шини у велоси-
педі одного хлопця. (Потім з’ясувалося. 
що він був з тим хлопцем у сварці). Мій 
юний знайомий погодився. Хлопчики 
вчинили диверсію, але їх вивели на чисту 
воду... Ну й натерпівся юний друг! Мало 
того, що від батьків йому влетіло, так ще 
й кілька тижнів він ходив без кишенькових 
грошей, позбавлений всіх своїх маленьких 
дитячих радощів: соків, булочок і чіпсів 
— виплачував компенсацію за пошко-
джені шини.

Але найприкріше було те, що коли 
хлопчика запитали, навіщо він порізав 
шини, той не знав, що відповісти. Адже 
йому це було не потрібно.

Михайло МОЛОТОВ.
Християнська газета «Дзвін».

Біблія – наш законБіблія – наш закон
l АКТУАЛЬНО

Правильний вибір — надійна охорона,Правильний вибір — надійна охорона,
абоабо    Як не втратити все 

з незрозумілих причин
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Уже в IV столітті в церковну прак-
тику були введені так звані «епі-
тимії» – покути для того, щоб 

покарати члена церкви, котрий згрішив 
і хоче повернутись в її лоно. Епітимія 
– це присуджені священиком відповідні 
діяння, якими грішник звільняється від 
гріха (походи до святих місць, участь в 
будівництві храму чи монастиря, праця на 
священицьких господарствах, поклони, 
повторення молитов тощо…)

Після звершення призначеної епітимії 
той, хто провинився, знову приймався в 
число членів церкви. На підтвердження 
такого зарахування йому видавалося 
письмове посвідчення, яке підтверджу-
вало, що епітимія, накладена на нього, 
виконана; вчинений гріх, який послужив 
підставою до відлучення, виправлений і 
прощений, і він знову прийнятий до кола 
віруючих. 

З часом при поступовому занепаді 
морального рівня Західної Церкви ін-
дульгенції стали входити в церковний 
побут як єдиний засіб відпущення гріхів. 
Їх взялися використовувати з великою 
легкістю праворуч і ліворуч. Папа не 
спізнився зробити з цього практичні 
висновки. Він зосередив видачу ін-
дульгенцій винятково у власних руках, 
зробивши процедуру платною, причому 
індульгенція могла бути оплачувана не 
тільки грошима згідно зі встановленою 
таксою, але й різними послугами пап-
ському престолу. Так, наприклад, папа 
Григорій VIII обіцяв абсолютне прощення 
всіх гріхів кожному королеві, котрий до-
помагав йому зброєю проти німецького 
імператора Генріха IV. 

Такого роду обіцянки давали й інші 
папи під час інших воєн. Дотримую-
чись методів своїх попередників, папа 
Іннокентій III міг зібрати більшу армію 
для знищення альбігойців (альбігойці 
– учасники широкого єретичного руху 
в Південній Франції XII - XIII століть. 
Вони вважали земну кулю, у тому числі 
й Католицьку Церкву, витвором сатани, 
заперечували основні догмати Церкви, 
вимагали ліквідації церковного землеко-
ристування). У результаті кривавої інкві-
зиції і хрестових походів (Альбігойських 
воєн) рух був придушений.

Роздаванням індульгенцій папа Ур-
бан II підняв на ноги всю середньовічну 
Європу, закликаючи добровольців до 
Першого Хрестового походу. 

До XIII століття папи видавали індуль-
генції як відпущення гріхів, вчинених у 
минулому чи теперішньому. Починаючи з 
XIII століття індульгенції стали видавати-
ся як відпущення і за ті гріхи, які грішник 
ще мав намір зробити або ризикував 
зробити в майбутньому. Одна омана, 
таким чином, тягла за собою ряд інших. 
Незабаром індульгенції видавалися не 
тільки живим, але й померлим членам 
церкви. Монах Олександр Алек вигадав 
цілий «список» індульгенцій, що складав-
ся, як він запевняв, з «надмірних заслуг» 
Діви Марії і всіх святих. Ініціатор цього 
скандального нововведення запевняв, 
що душі, які перебувають у чистилищі, 
можуть із успіхом користуватися індуль-
генціями для часткового або повного від-
пущення гріхів, вчинених ними на землі, 
для звільнення душі від мук чистилища, 
для скорочення строку мук, для переходу 
в Царство Небесне тощо... 

В 1300 році папа Боніфацій VIII 
розширив право користування індуль-
генціями на душі всіх померлих, підтвер-
дивши це правило офіційним папським 
декретом. Індульгенції за підписом папи 
продавалися у всіх церквах, на площах і 
ярмарках, з барабанним боєм, зовсім від-
крито. Можна було купувати прощення 
«майбутніх гріхів» на певний час: на рік, 
два, три й так далі.

Оскільки індульгенції були досить 
дорогими, бідняки автоматично позбав-
лялись такого фіктивного права від-
купитися від пекла. Церква спрямувала 

свою жадібність на знатних і багатих, 
збираючи з них рясну данину грошима, 
землями, коштовностями, рабами, по-
слугами тощо. 

Тридентський собор в 1563 році 
оголосив продаж індульгенцій догматом 
Церкви і повелів піддавати анафемі тих, 
хто цьому нововведенню противився. 

Зайвим було б доводити, що таке 
вчення не може підтверджуватися 
Святим Письмом. Де можуть з`явитися 
«надмірні заслуги і святість», коли Хрис-
тос говорить: «Отож будьте досконалі, 
як досконалий Отець ваш Небесний!» 
(Мт. 5:48). Чи мислимо, щоб Діва Марія і 
святі угодники досягли більшої святості, 
ніж від них вимагалося, тобто стали 
досконалішими від Отця Небесного? Як 
же розуміти тоді наступні слова Христа, 
звернені до апостолів: «Так і ви, коли 
зробите все вам наказане, то кажіть: 
Ми нікчемні раби, бо зробили лиш те, що 
повинні зробити були!». (Лк. 17:10). 

Царство Боже не купується ані подви-
гами, ані молитвами, ані грошима. Шлях 
Божого спасіння не ухилився вбік, не змі-
нився. Людина спасається вірою в Ісуса 
Христа. Він заступив нас на хресті. Він все-
ляється в серце наше через Духа Святого. 

Кожен, хто повірив у Христа, одержує 
те, про що пише апостол: «Але дарма 
виправдуються Його благодаттю, через 
відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його 
Бог дав у жертву примирення в крові 
Його через віру, щоб виявити Свою прав-
ду через відпущення давніше вчинених 
гріхів» (Рим. 3:24-25). 

Лише Господь Бог через Голгофську 
жертву і пролиту кров Свого Однородно-
го Сина Ісуса Христа має право прощати 
гріхи людям: «І Він нам звелів, щоб на-
родові ми проповідували та засвідчили, 
що то Він є призначений Богом Суддя 
для живих і для мертвих. Усі пророки 
свідкують про Нього, що кожен, хто вірує 
в Нього, одержить прощення гріхів Його 
Йменням» (Дії 10:42-43).

З цього чітко зрозуміло, що прощення 
одержує тільки жива, свідома людина, 
яка вірить в Ісуса Христа, молиться і 
щиро кається у своїх гріхах. У цілому 

Людей непереборно тягне до музики. Ми можемо не знати, скільки 
в половинній ноті шістнадцятих нот, але ми точно знаємо, яка музи-
ка допомагає нам розслабитися після важкого робочого дня. Нам 
не обов’язково знати, у якому столітті був створений фагот, щоб 
оцінити всю вишуканість творів Генделя.

Солдати крокують краще, коли чують музику, тобто вона допомогає їм іти в 
ногу. За словами медперсоналу, душевно хворі пацієнти заспокоюються, 
коли чують спокійні мелодії. Робота йде швидше, коли тихо грає жвава 

музика. Вдячність за свою країну зростає, коли слухаєш гімн Батьківщини...
Однозначно музика — це чудово. До музики не можна доторкнутися, але 

вона торкається серця кожної людини, здатної чути звуки. 
Але що сталося б, якби ніхто не зміг творити музику? Без композиторів не 

було би ні оркестрів, ні опер, ні переможних пісень, ні церковних органістів, ні 
співу, ні годинників з мелодією, ні музичних інструментів, ні колискових... Світ 
став би похмурим і невеселим без музичних звуків.

Музика заповнює кожну сферу нашого життя, а це означає, що вона повинна 
існувати початково. Заява про те, що музичні звуки еволюціонували в результаті 
довільних, випадкових процесів — цілковитий абсурд, оскільки «еволюція» звуку 
технічно неможлива! Хіба можна собі уявити половину гулу, частину скреготу, 
2/3 дзвону чи 97 відсотків глухого шуму? А гул, скрегіт, дзвін і глухий шум — це 
велика частина ударної музики.

Але й це ще не все! Як може еволюціоніст спробувати пояснити походження 
нашої здатності сприймати певні комбінації звуків і поділяти їх на «музику» та інші 
«шуми»? Наша здатність сприймати і творити музику, а також насолоджуватися 
нею, кидає виклик теорії «випадковості».

Спроби еволюціоністів пояснити походження цього прекрасного виду мисте-
цтва, не позбавлені певної винахідливості, хоч, якщо розглянути їх детально, вони 
повні прогалин. Відому в галузі музики книгу Сесіла Форсайта про оркестровку 
можна назвати класичним твором. У своїй праці він детально описує принцип 
роботи практично кожного відомого музичного інструмента, розповідає про їх 
походження, дизайн і будову, які просто змушують дивуватися тому, як талант 
і знання творчих людей допомогли створити такі дивовижні інструменти.

Однак над походженням першого інструмента Форсайт розмірковує на-
ступним чином: «З самого початку ми можемо уявити собі людину, котра щойно 
вийшла із стану дикунства... з новим і чудовим жагучим бажанням чути щось 
більше, ніж простий ритм. Бажанням, яке вперше було задоволене за допомогою 
твердого стебла травинки, котре людина тримала між двома пальцями рук». 
Щодо походження музики Форсайт робить наступний висновок: «Ми можемо 
уявити собі час, коли гола, дика істота сиділа в пилюці. Її розум наполовину 
оціпенів. Вона була байдужа до всього і не реагувала на дії навколишньої дикої 
природи. І все-таки вона володіла жагою, яку можна було втамувати тільки цим 
безкінечним постукуванням пальців по землі. Нижче цього можна уявити собі 
лише тварину».

Отож, згідно з Форсайтом, інструменти, з такою майстерністю придумані, 
мистецько виготовлені і науково кваліфіковані, видають музичні звуки, які 
«еволюціонували» з кількох постукувань по землі рукою голої і дикої людини. 
Форсайт визнає, що це тільки його здогади, тобто насправді він не знає, як 
утворилася музика.

Ми знаходимо різну форму музики у всіх народів. І в багатьох племенах 
можна почути музику, яка володіє тими ж рисами, що і європейська, з тою самою 
гармонією та імітацією.

То яке походження музики? Музика, як і все інше, прийшла від Бога. Вона 
була дана людині в момент створення, «коли разом співали всі зорі поранні...» 
(Йов 38:7). Тільки Біблія дає ймовірне пояснення походження музики і музичних 
інструментів. У Писанні читаємо, що Бог оточив Себе ангельським хором і 
піснями відкуплених грішників (Об. 14:2-3). Небесний хор ангелів співав в мить 
народження Христа. До нас звернені слова: «Співайте Господу, святі Його, і 
славте пам’ять святині Його» (Пс. 29:4). А потім знову: «Радійте, праведні, в 
Господі... Хваліть Господа на гуслях; співайте Йому з арфою десятиструнною... 
грайте Йому весело, з вигуками» (Пс. 33:1-3). Музика була і залишається спо-
собом прославлення Бога.

Музика приносить радість тому, що її створив Бог. Теорія еволюції не може 
дати навіть хоч якогось задовільного пояснення того, звідки прийшла музика і 
чому вона так сильно впливає на нас. Коли ми усвідомлюємо, що Бог хоче, щоб 
ми прославляли Його через музику, то бачимо Бога як Головного Музиканта 
— диригента всього нашого життя. Про музичні інструменти в Біблії йдеться 
вже на перших сторінках. У Бутті 4:21 читаємо, що Ювал був батьком всіх, хто 
грав на гуслях і сопілках. Без Біблії ми не можемо визначити, хто був першим 
музикантом і творцем перших музичних інструментів.

Словами Давида, який був музикантом, Біблія говорить нам: «Безумний 
сказав у серці своїм: «Нема Бога!» (Пс. 14:1). Однак серйозне роздумування про 
походження і природу музики може напоумити багатьох таких безумців.

Роберт ДУЛАН.

всесвіті лише Христові дане право 
спасіння людей і прощення їхніх гріхів: 
«І вона вродить Сина, ти ж даси Йому 
ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх 
від їхніх гріхів» (Мт. 1:21).

Апостол Павло свідчить: «... що ма-
ємо в Ньому відкуплення кров'ю Його, 
прощення провин, через багатство 
благодаті Його» (Еф.1:7). І це Господнє 
спасіння і прощення гріхів – дар Божий: 
«Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий 
вічне життя в Христі Ісусі, Господі на-
шім!» (Рим. 6:23).

Усіх, хто намагається зробити бізнес 
чи приторговувати Божими дарами, очі-
кує вічна загибель. Це підтверджує текст 
з Дій 8:20: «Та промовив до нього Петро: 
Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо 
ти думав набути дар Божий за гроші!» 
– мова тут йде про Симона-ворожбита.

Апостол Іван ясно говорить, що 
тільки той, хто свідомо кається, а такою 
може бути лише жива людина, отримує 
прощення гріхів і обмиття в Крові Хрис-
товій: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то 
Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити та очистити нас від неправди 
всілякої» (1 Ів. 1:9). Справу звільнення 
від гріха повинні вирішувати тільки живі. 
За них цього не вчинить ніхто і ніколи!

Гріх продажу індульгенцій надзвичай-
но цинічний та важкий. Він містить в собі 
такі елементи:

* обман (папи пропонують людям те, 
чого самі не мають);

незаконне виманювання грошей 
(папи беруть гроші за те, чого дати не 
можуть);

* вічне душогубство (папи спрямову-
ють обманутих, та ще й обкрадених ними 
людей до вічної загибелі);

* тяжка богозневага (папи узурпува-
ли Божу владу і зробили Бога спільником 
у своїх кримінальних злочинах). Вони 
безстрашно додали до Слова Божого 
свої згубні єресі, за які дадуть відповідь 
в день суду Господнього.

«Бо всім нам треба стати перед судом 
Господнім, щоб одержати згідно з тим, 
що чинили на землі, – чи то добре, чи 
лихе» (2 Кор. 5:10).

ІНДУЛЬГЕНЦІЯІНДУЛЬГЕНЦІЯІНДУЛЬГЕНЦІЯІНДУЛЬГЕНЦІЯ
l ТРАДИЦІЇ У СВІТЛІ БОЖОГО СЛОВА
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МигдальМигдаль

«І двері подвійні на вулицю замкне-
ні будуть, як зменшиться гуркіт 
млива, і голос пташини замовкне, і 
затихнуть всі дочки співучі, і будуть 
боятися високого місця, і жахи в до-
розі їм будуть, і мигдаль зацвіте, й 
обтяжіє кобилка, і загине бажання, 
бо людина відходить до вічного 

Назавтра Ааронова палиця зацвіла та 
випустила дозрілі мигдалі! (Числ. 17:
23). Цим Бог підтвердив покликання та 
священицькі права Аарона, прийнявши 
його жертву. Зауважимо, що жезл — це 
ознака влади, і його носив кожен князь 
(Числ. 17:16-28).

Розквітлий жезл Аарона — символ 
Христа у воскресінні. Усі інші жезли 
не дали життя і не розквітли. Христос 
воскрес із мертвих, щоб стати Перво-
священиком (Євр. 4:14; 5:4-10).

Про плинність і скороминучість люд-
ського життя говорить цар Соломон 
(Екл. 12:4-5). Бога слід пам’ятати з днів 
юності своєї, поки не прийшла старість: 
двері на вулицю, пише мудрець Соломон, 
— це вуха, стишення гуркоту млина та 
пташиних голосів — прояви глухоти, об-
тяжіла кобилка (коник) — від надлишку 
їжі та старості настане нерухомість, а 
квітучий мигдаль — символ старечої 
сивини та мудрості. У такій поетичній та 
алегоричній формі розповідає проповід-
ник про завершення людського життя: «І 
вернеться порох у землю, як був, а дух 
вернеться знову до Бога, що дав був 
його!» (Екл. 12:7).

Першими навесні зацвітають мигда-

леві дерева. Тому мигдалева галузка, 
яку бачить пророк Єремія, означає нео-
дмінне здійснення Божої волі.

У дикому стані мигдаль зростає в 
Ірані, Вірменії, Середній і Малій Азії, у 
Палестині. За декілька тисячоліть до Р. 
Х. були створені культурні сорти.

На території України, переважно 
на півдні лісостепу і в Криму, зрос-
тає мигдаль степовий (народна назва 
— бабчук, бобівник, вишенька та ін.). 
Цей невеликий (30-100 см заввишки) 
чагарник цвіте у березні-травні одно-
часно з появою листя. Пелюстки квітів 
яскраво-рожеві, у деяких сортів — білі. 
Плід — яйцеподібна кістянка. Доживає 
мигдаль до 130 років.

Розрізняють дві форми мигдалю зви-
чайного: із солодким ядром та гірким. Со-
лодкий мигдаль рекомендують вживати 
при недокрів’ї, астенії, після перенесених 
виснажливих хвороб, при затримці рос-
ту у дітей, при підвищеній кислотності 
шлункового соку, виразці шлунка.

Мигдалеві солодкі горіхи напро-
чуд смачні. Їх їдять свіжими, під-
смаженими, підсоленими, а також 
використовують для виготовлення 
тортів, шоколаду, тістечок тощо. Пере-

вага мигдалю в тому, що, на відміну від 
грецького горіха, його олія не гіркне.

Цінують мигдаль пасічники, оскільки 
рослина рано квітує і щедро виділяє не-
ктар. З одного гектара мигдалю бджоли 
збирають до 40 кілограмів меду.

Гіркий мигдаль у їжу не придатний 
— це отрута. «Горе тим... що ставлять 
гірке за солодке, а солодке — за гірке!» 
(Іс. 5:20).

Василь РЯБЧУК
Професор, доктор біології Біблійна ботанікаБіблійна ботаніка

дому свого, а по вулиці 
будуть ходити довкола 
голосільники...» (Екл. 
12:4-5).

На сторінках Біблії 
про мигдаль, цей 
гіллястий кущ або 

невелике дерево, зга-
дується декілька разів. 
Ймовірно, завдяки своєму 
ранньому цвітінню це де-
рево юдеї назвали «ша-
кел», що значить — «ще 
не спить» (пильнує). До 
речі, багато деталей ски-
нії мали мигдалеподібну 
форму (Вих. 25:33-34; 
37:19-20 та ін.)

Яків (Бут. 30:37) клав 
мигдалеві, а також то-

полеві та каштанові прути у водопійні 
корита. За наказом Господа для кожного 
племені Ізраїлю була зроблена палиця 
(жезл), із мигдалевого дерева. На кожній 
палиці було написано імена коліна Ізраї-
левого. Ааронове ймення було написане 
на Левієвій палиці (Числ. 17:16-18). Па-
лиці були покладені до скрині заповіту. 

ННе соромтесь Євангелія!е соромтесь Євангелія!

Чому Павло заявив, що не со-
ромиться Євангелія? Чому саме цей 
девіз ми обрали для молодіжного 
з'їзду? Ми живемо в унікальний час. 
Молодь вибирає різні дороги.  ХХІ 
століття зарекомендувало себе як 
століття, в якому люди втратили 
сором, не встидаються ходити на-
півнагі. Зате соромляться молитися, 
читати Біблію, ходити до храму, наче 
храм призначений для стареньких 
дідусів і бабусь. Це перевернуте 
мислення. І відповідь на наше пи-
тання ми знаходимо в Біблії: «Бо, 
пізнавши Бога, не прославляли Його 
як Бога і не дякували, але знікчемніли 
своїми думками, і запаморочилось 
нерозумне їхнє серце... А що вони 
не вважали за потрібне мати Бога в 
пізнанні, видав їх Бог на розум пере-
вернений, щоб чинили непристойне» 
(Рим. 1:21, 28).

Сьогодні більшість людей живуть на-
виворіт. І це нав'язують суспільству 
як норму життя. Хто стане проти 

цього духовного геноциду? Де та сила, 
та інституція, де ті люди, які займуться 
площиною духовного виховання?

Єдинлю інституцією, якій доручено 
пласт духовності і моралі, була, є і буде 
Церква Ісуса Христа. Але тільки тоді 
вона матиме успіх і вплив, коли отримає 
повноваження від Глави Церкви. А Він 
не в Римі, не в Москві, а на небесах. Ім'я 
Йому – Ісус Христос.

Він приніс найкраще вчення, яке нині 
крокує по всій планеті. Мені доводиться 
бувати в різних країнах. У нас осінь – а в 
Південній Африці весна. У нас Різдво, а 
в Бразилії спека – не знаєш, куди кожух 
подіти. На різних мовах сотні мільйонів 
людей на всіх континентах звіщають 
Євангеліє, моляться до Ісуса, і їхнє життя 
міняється.

Суспільству пропонували різні сили. 
Початкок ХХ століття приніс нову ідею. 
Збідований народ духовно збіднів, хоч і 
мав Євангеліє, і церкви були, і храми... 
Звідки взялася ідея безбожництва, ідея 
атеїзму? Вона не скинута з Марса... 
Вона народилася в суспільстві, яке мало 
Євангеліє, але не жило за Євангелієм. 
Мати Біблію, хай і в золотій оправі, і навіть 
цілувати її – це ще не робить християни-

ном. Євангеліє може тільки тоді змінити 
людину, коли вона почує слово і повірить 
в нього.

Ті ідеологи зіграли на людських ба-
жаннях. Селянам землю, робітникам 
– фабрики і заводи... І дали. Ми знаємо, 
як тяжко, по-рабськи працювали вони 
на тій землі і на тих заводах. Але Єван-
геліє таких речей не обіцяє, його наука 
інша. Воно ніколи не обіцяє земних благ, 
мовляв, повіруєте – будете процвітати. 
Це обман! Це не євангельске вчення. 
Христос не вчив про процвітання, Він 
знав, де корінь проблеми і біди, знав, що 
найбільше зіпсуте людське серце, і саме 
звідти виходять всі проблеми.

Коли транслювався чемпіонат світу 
по футболу, кожні кілька хвилин нас 
переконували, що як не будемо пити пива 
«Обольнь» – спорт не той. Стоїть питання: 
де наша влада? Адже молодь масово 
спивається. І ми маємо вже таке явище, 
як пивний алкоголізм.

Павло казав, що не соромиться Єван-
гелія. Бо Євангеліє – це істина, яка не під-
лягає ревізії і випробувана тисячоліттями, 
яка працює ефективно і вже змінила сотні 
мільйонів людей. Найкращі композитори, 
художники, митці – християни.  А хто 
придумав азбуку? З якою ціллю? Не для 
того, щоб друкувати всіялку гидоту – Бог 
дав Кирилу і Мефодію мудрість, і вони 
склали алфавіт з одною ціллю – сіяти 
Боже Слово серед нашого народу.

Першодрукар Іван Федоров був дия-
коном у церкві і горів великим бажанням 
донести Біблію простому народу. І Бог 
давав йому мудрість – так був винайдений 
перший друкарський верстат.

Євангелію альтернативи немає. Це 
той камінь, який непорушний і сильний, 
і він діє в Африці, в Китаї, в Бразилії  – і 
тут, у Малині.

Багато людей цього не розуміють. 
Павло був впевнений, що тільки істина 
може змінити грішника. Коли грішний хоче 
виправитися і заявляє, що більше не буде 
пити, можна сміливо казати, що це обман. 
Пив і буде пити. Чому? Бо в грішника не-
має сили жити по Євангелію, по Божих 
заповідях. Треба визнати себе банкрутом 
перед Богом, бо тільки Ісус дає силу.

Євангеліє – це Добра Новина. У ньому 
є сила, яка зможе змінити той корінь, де 
народжується проблема. Один чоловік, 

Закхей на ім'я, митник, виліз 
на дерево, бо був маленький 
на зріст,   він хотів побачити 
Ісуса. А Господь знав, хто 
виліз на дерево – грішник, 
корупціонер, хабарник, гро-
шолюб. І що Він робить? 
Підходить до дерева і каже 
Закхеєві злізти. Нам бага-
тьом треба позлізати зі своїх 
дерев, бо ми повсідалися на 
гілляки і спостерігаємо: той 
не такий і той не такий, та 
церква не така, там не так 
моляться, не так співають... 
А Ісус бачить кожного з нас, 
Він зацікавлений у кожному з 
нас конкретно.

І Закхею Він каже: «Злі-
зай, Мені треба бути в домі 
твоєму». Ісус хоче мати спіль-
ність з кожним зокрема. У 
Нього немає натовпу, безли-
кого стада. Кожна Його овечка має ім'я. 
Він знає тебе і мене. 

І переміна починається тоді, коли ми 
зустрічаємося з Ісусом тет-а-тет. Мені 
було 18, коли я зустрівся з Ним. І це 
дало величезний імпульс. Я пережив 
комсомольські і комуністичні агітації, мене 
лякали, що не буду мати майбутнього. У 
мене чудове майбутнє, а тих ідеологів 
уже немає.

Євангеліє має вплинути на кожне «я». 
Павло на собі пережив силу Божої любові, 
Божого милосердя, прощення і спасіння. 
І це кожен має пережити персонально, 
особисто. Якщо ні – ми будемо сороми-
тися Євангелія, у нас не буде ні сили, ні 
натхнення говорити. 

Безсоромний, нагий, розбещений світ 
сьогодні нічого не соромиться. По каналу 
СТБ особливо сіється окультизм – уже 
не комунізм, не світле майбутнє, а магія 
заражає наше суспільство. Це прямий 
контакт з демонами, і багато людей ста-
ють залежними від диявола. Хто стане 
проти цього?

В Євангелії сила. Бог – гарант Свого 
Слова. Те, що вийшло з Його уст, не 
вмирає. Його Слово можуть топтати і 
принижувати, палити і судити – воно живе 
і вічне. Тому моліться, щоб пережити на 
собі силу Божого Слова. Бо в суспільстві 
немає такої філософії, такої доктрини, яка 

би з грішника зробила праведника. Лише 
Слово Боже має силу, і його ми маємо 
нести людям. А для цього треба особисто 
пережити його владу і силу.

Жодна філософія, жодна наука – на-
віть наука про мораль, про етику – не 
здатні змінити людину. Тільки Слово Боже 
може проникнути в дух, в корінь людини 
і змінити її, як змінило колись Закхея. На 
дерево виліз хабарник і грошолюб, а зліз 
на землю  зовсім інший чоловік зі словами, 
що півмаєтку свого віддасть тим, кого 
скривдив.

При зустрічі з Ісусом змінюється мис-
лення. Без Євангелія ніхто нас змінити не 
може. Хай людина перед іконою хрестить-
ся, свічку ставить – це не міняє її.

Павло, тоді ще Савл, був дуже пра-
ведний у своїх очах, він ревно воював 
за батьківську віру, боровся з «сектою», 
в якій замість Мойсея проповідують про 
Христа, замість обрізання – про благо-
дать, замість Закону – про прощення 
і милість. Він тоді не розумів, що ми 
окроплені кров'ю Христа, обрізані Духом 
Святим. Слово Боже обрізає нас, як об-
різало колись Закхея, – коли ми каємося 
і залишаємо гріховну дорогу.

Савл цього не розумів – і прочитайте 
в Діях святих апостолів, як він воював. 
Він був ревнителем батьківської віри і 
традицій і довго ще би ходив сліпий, якби 

по дорозі в Дамаск його не зустрів Той, 
Хто є центром Євангелія, – Ісус Христос. І 
пропала батьківська віра, пропало бажан-
ня воювати «за віру і вітчизну».

Він переслідував Церкву Христову, 
а Христос заявив, що він переслідував 
Його. Зустріч з Ісусом так вплинула на 
Павла, що як його не каменували, не 
били, не зневажали, він не соромився 
Євангелія. Воно змінило його зі злого 
– на доброго, з нервового – на спокійного, 
поставило на путь істини, і він все своє 
життя присвятив проповіді Євангелія, 
переживши його на собі.

Не один рік ми відвідуємо Сокальску 
тюрму на Львівщині. Коли тільки почали 
ходити туди, нас попередили, щоб ми не 
дивувалися, коли нас засвистять, мовляв, 
вже не з одним лектором так зробили. 
Словом, підготували до неприємності. Але 
коли ми стали проповідувати про Бога, 
ніхто не тупав і не свистав – усі кинулися 
до переду, щоб за них помолилися.

Євангеліє – сила Божа на спасіння, 
але воно міняє тільки тих, хто вірує. Хай 
навіть ми будемо його цілувати, але якщо 
не будемо вірити, – воно нас не поміняє.

Не шукаймо якихось інших вчень, 
подбаймо, щоб особисто пережити силу 
Євангелія, особисто переконатися, що 
Слово Боже живе і діяльне. Хай воно 
подіє в житті кожного з нас. Не спішімо 
міняти когось – просімо Господа, щоб Він 
поміняв нас.

Бо серед молоді багато таких, що 
мами-тата не слухають, захоплюються та-
ємними речами, які Бог все одно бачить, 
багато гордих, нестримних – моліться, 
щоб Боже Євангеліє вас поміняло. І тоді 
ви зможете понести Слово іншим.

Слово Боже утверджене на Голгофі, 
і тільки воно впливає на людину. До-
стоєвський закликав читати російському 
народу Євангеліє. А народ вибрав «вод-
ку». Хотілося б, щоб український народ 
покинув любов до зла і потягнувся до 
Божого Слова.

Вивчайте Слово, думайте над Сло-
вом, покоріться йому. Бог хоче вручити 
молодому поколінню силу, яка єдина 
може протистати розпусті, наркотикам, 
усіляким збоченням. Несіть цю силу туди, 
де живете.

Чому люди, які роблять беззаконня, 
такі сміливі і відважні? Коли ми провели в 
Києві акцію «Відчуй силу змін», нам стали 
дорікати: а чого це ви, мовляв, Бога ре-
кламуєте. Хай собі кожен тихенько вірує. 
Про беззаконня по всій країні кричать, а 
про Бога – тихенько. Це перевернутий 
розум. Коли ви довіритеся Богові, Він 
буде вживати вас – кожного там, де ви є. 
Але тільки за умови, що ви будете вірити 
в Євангеліє і не соромитися його.

Христос сказав, що того, хто посоро-
миться Його в цьому лукавому і перелюб-
ному світі, Він посоромиться перед Отцем 
і ангелами. Не соромтеся Євангелія!

Михайло ПАНОЧКО
Старший єпископ

Церкви ХВЄ України

«Отже, щодо мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, 
звіщати Євангеліє. Бо я не соромлюсь Євангелія, бо ж воно 
сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, 
а потім гелленові. Правда бо Божа з'являється з віри в віру, 
як написано: А праведний житиме вірою» (Рим. 1:15-17).

Проповідь на відкритті XIII Всеукраїнського з’їзду молоді Церкви ХВЄ України
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Минали роки. Одної новорічної ночі, 
коли я з друзями зустрічав новий 
рік і веселився, пролунав теле-

фонний дзвінок і приніс страшну новину: 
помер мій батько. Ця звістка пронизала 
все моє тіло. Я зрозумів, що перервалася 
та нитка, яка підтримувала мене на зв’язку 
з Богом. Мені було так соромно, що я не 
дотримав свого слова і не виконав бать-
кового наказу. Але навіть це не зупинило 
мене на моєму шляху.

Проте Бог настільки незбагненний – Він 
підбирає ключі до кожного серця. Ми з дру-
жиною і дітьми поїхали до батьківського 
дому, і наш найстарший син, якому тепер 
33, а тоді було 13 років, став на коліна і 
покаявся перед Богом, попросивши про-
щення за те, що жив без Нього.

Я просто оціпенів, адже ніколи не роз-
повідав своїм дітям про Бога. Але мої бать-
ки, коли ми залишали сина в них, робили 
це за мене. Вони водили його до церкви, 
розповідали про Бога, і в 13 років він зро-
зумів те, що я не розумів у свої 38 років.

Це був останній момент. Бог підібрав 
до мене Свій ключ.  Я схилив перед Богом 
коліна, і разом зі мною стала перед Богом 
на коліна моя дружина. А вона виросла в 
атеїстичній сім'ї і про Бога чула тільки від 
моїх батьків, до яких ми майже щороку 
приїжджали у відпустку – я народився 
і виріс у курортному грузинському місті 
Сухумі. Як правило, я погоджувався раз 
– не більше – сходити з ними в дім молитви, 
щоб вони мені не набридали.

Так Бог поставив мене на коліна через 
покаяння сина. І я дякую Богові за те, що 
Він прийняв мене, як того блудного сина з 
відомої притчі Ісуса, коли я повернувся в 
батьківський дім. Та притча – це, фактично, 
моя історія. Я наївся всього, що тільки міг, 
у світі, а Він мене чекав.

– Але між притчею про блудного 
сина і Вашою життєвою історією є одна 
відмінність. Той син, як відомо, покинув-
ши батька, пішов у світ і все розтратив, 
залишившись самотнім і нікому не по-
трібним. Натомість Ви досягли успіху і 
слави і зробили добру кар’єру. Націо-
нальний оркестр «Флуєраш», директо-
ром якого Ви були, здобув популярність 
в Радянському Союзі, ви грали чи не 
на всіх з’їздах Комуністичної партії.

– Коли я говорив про схожість, то мав 
на увазі духовну суть. Бо в духовному плані 
я насправді розтратив все, що Господь при-
готував для мене. Слава, кар’єра – це те, 
що підсунув мені сатана, але це не те, чим 
людина може досягнути щастя, спокою, 
миру, це дуже тимчасові речі.

Хоча моє життя до увірування було до-
сить цікавим – відвідав багато країн світу, 
зустрічався з цікавим людьми, але на-
справді воно не мало цілі, було пустим. По-
рожнечу в серці не могло заповнити ніщо. 
Тимчасова слава, тимчасовий успіх щастя 
не приносять. Матеріальний достаток щас-
тя не приносить. Істинне щастя – коли ти в 
мирі з Богом. І я сьогодні щаслива людина. 
Тому що коли ти в мирі з Богом, ти в мирі з 
людьми, які поруч. Заповідь любити Бога 
і любити ближнього – це запорука щастя.

Коли ми любимо Бога – ми любимо 
людей. Це як прямий кут. Як ми ставимося 
до людей, так ми, насправді, ставимося до 
Бога. І як ми ставимося до Бога, так стави-
мося і до людей. Саме зі свого ставлення 
до людей ми можемо зрозуміти, з Богом ми  
чи ні. Якщо ми не любимо людей, значить, 
у нашому серці немає Бога.

– А як навчитися по-справжньому 
любити людей? Чи можна досягти 
цього власними зусиллями?

– Тільки коли ми отримуємо спасіння 
через Ісуса Христа, наше життя набуває 
значення. У світі любов залежна – я лю-
блю вас, тому що ви мені потрібні. Я люблю 
свою дружину, тому що вона красива. А в 
Бога любов безумовна. І коли ми зустрі-
чаємося з Богом, коли приймаємо Його 
любов, наша любов теж стає безумовною. 
Я люблю людину тому, що це творіння 
Боже. Я люблю дружину тому, що це моя 
половина, я люблю, тому що джерело моєї 
любові – Бог.

Якщо не буде електростанції, яка 
даватиме струм у проводи, самі проводи 
енергію ніколи не дадуть. Так і з любов’ю 
– без Бога, джерела любові, вона не-
можлива. Без Бога любов умовна, і, рано 
чи пізно, вона дасть тріщину, заведе в 
глухий кут.

Так було в моєму житті. І слава Богу, 
що тепер Його любов наповнює наші 
серця, живить нашу сім’ю. У нас чет-
веро синів, і всі вони з Богом. Це дуже 
тішить нас, і в них є майбутнє, якщо 

– Так, це правда. Я був директором 
відомого оркестру, мав багато знаменитих 
друзів і розумів, що можу їх втратити. Але 
Бог дає нову сім'ю, нових друзів. Хоча і зі 
старими друзями ми підтримуємо зв'язок, 
але це стосунки на іншій платформі. Якщо 
раніше мені подобалося зустрічатися з 
ними, щоб просто повеселитися, провести 
час, то сьогодні мене цікавлять люди, з яки-
ми можна разом прославити Бога. А про-
славлення Бога приносить радість. Тому 
віруючі люди відрізняються від невіруючих 
тим, що вони постійно радісні, навіть коли 
проходять через переживання і проблеми.

Коли тільки я примирився з Богом, то 
думав, як буду жити далі, адже доведеться 
не робити того і того, без чого раніше обі-
йтися не міг. Сьогодні я розумію, наскільки 
абсурдні були мої страхи. І якщо мене пита-
ють, чому я не курю і не випиваю, я завжди 
дивуюся, чому ніхто ніколи не питає, для 
чого хтось курить і випиває.

Коли людина стає християнином, те, що 
раніше вважалося нормою, виглядає для 
неї абсурдом. І зараз я ніколи б не поміняв 
те, що маю нині, на минуле життя. Я маю 
справжніх друзів, які друзі не тому, що їм 
щось від мене треба, а тому, що справді 
мене люблять. Я належу до Божої сім'ї, 
Бог є моїм люблячим Батьком.

Дуже прикро, коли в сім'ї виникають 
якісь непорозуміння. І тут постає питання 
– якщо ми діти одного Батька, то повинні 
жити в любові, мирі і згоді.

І відповідаючи на запитання, що я 
втратив і що придбав, можу сказати, що 
придбав щось дуже важливе і для себе, і 
для сім'ї – мир. Це набагато більше за все, 
що я мав до цього, все тимчасове і тлінне.

– З Олександром все зрозуміло. Він 
виріс у християнській сім'ї, і батьки 
молилися за нього весь той час, коли 
він пробував влаштувати своє життя 
без Бога. А Ви, Ірино, народилися в 
невіруючій сім'ї.  Чи не було тяжко Вам 
прийняти те, у відсутності чого  переко-
нував весь попередній життєвий досвід.

– Моя сім'я докорінно відрізнялася від 
сім'ї мого чоловіка. Мої батьки посідали 
високе становище в суспільстві. Батько 
– завкафедрою, доцент, мама – заступник 
директора елітної урядової школи Киши-
нева. Вони були дуже хорошими, чесними, 
порядними, доброзичливими людьми, і наш 
дім був завжди відкритий для друзів. Але 
про Бога ніхто ніколи не говорив. Тому всі 
історії про Бога, які я чула, сприймалися 
просто як гарна казка, міф. І коли я вперше 
зустрілася з віруючими людьми – батьками 
свого чоловіка, то мене найбільше вразило 
і не тільки не відштовхнуло, а допомогло на-
близитися до Бога їхнє ставлення до мене.

Коли я оглядаюся на ті події 35-річної 
давності, то досі дивуюся. Мама молилася 
за свого сина і очікувала, що в її дім прийде 
невістка, така ж за духом, з відповідною 

зовнішністю… І раптом син при-
водить абсолютно світську людину 
з усіма наслідками цього поняття 
– одягнену за останньою модою, з 
«бойовими фарбами» на обличчі, на 
яку, як на новорічну ялинку, навіша-
но все, що тільки можна навішати.

І що мене найбільше вражає 
– коли  я приїхала до них вперше, 

мама зустріла мене з букетом троянд, 
які власноруч зрізала у своєму садку. 
Сашині сестри, як вони самі мені потім 
розповідали, намагалися її переконати, 
що спершу треба на мене подивитися, 
чи я варта тих троянд. На що мама від-
повіла: «Сюди їде моя невістка».

Вона зустріла мене з величезним 
терпінням, одразу полюбивши Божою 
безумовною любов’ю. Вона не вимагала, 
щоб я одягла довшу спідницю, або змила 
косметику, або пішла з нею до церкви чи 
ще щось зробила – тоді вона, мовляв, 
мене полюбить. Вона, навпаки, була 
готова зробити для нас все, аби тільки ми 
прийшли до Бога. Ніякого незадоволення, 
ніякого повчання.

І я думаю: можна змусити себе за-
мовчати, коли це потрібно. Це тяжко, але 
можливо. Але як змусити свої очі полю-
бити, не дивитися з насторогою, злістю, 
холодом або відчуженням? Без Бога це 
нереально. Кажуть, очі – дзеркало душі. 
Усе, що відбувається в душі, відобража-
ється в очах.

Я розумію сьогодні, що була для мами 
абсолютно чужою людиною – і за  внутріш-
ньою суттю, і за зовнішнім виглядом. Але 
очі її приймали мене як свою. І я дякую 
Богові за Сашиних батьків – простих, 
неосвічених, але справді віруючих людей, 
щирих християн, які показали мені Бога.

Але на те, щоб я побачила Його, пішли 
роки. Лише через13 років я покаялася. 
І Сашині батьки для мене – приклад 
терпіння і віри. Ми часто хочемо, щоб на 
наші молитви Господь відповів одразу. 
У крайньому разі через місяць-другий. А 
якщо ні – ми розчаровуємося, починаємо 
сумніватися в Господі. Але дослідіть Біблію 
– і ви побачите, що всі мужі Божі отри-
мували відповіді від Бога через певний 
проміжок часу. Авраам чекав 25 років, Ісак 
– 20 років. Але є терпіння, є віра і надія. І 
я дякую Богові, що мамі вистачило цього 
терпіння. Тато, на жаль, не дочекався – він 
помер до того, як ми навернулися.

А мама дочекалася щасливих часів. 
Сьогодні їй 91 рік, вона живе разом з нами, 
і я стараюся віддячити їй за ті терпіння і 
любов, які вона проявляла до мене, про-
являючи терпіння і любов до її немочів, до 
фізичних недоліків, властивих старості. 
Але мене вражає, що її душа залишається 
бадьорою, міцною в Господі. І на запитан-
ня, як справи, вона завжди відповідає: «Я 
все можу в Тому, Хто мене підкріпляє, – в 
Ісусі Христі». Це її улюблені слова.

– Ваш чоловік зробив добру кар’єру. А на-
скільки успішною в житті без Бога були Ви.

– Школу і медінститут я закінчила з від-
знакою, потім навчалася  в ординатурі, і всі 
пророкували, що я захищу кандидатську 
дисертацію і буду працювати на кафедрі 
акушерства і гінекології. Працюючи в 
ординатурі, я зібрала практично весь 

матеріал для дисертації, 
залишалося лише все це 
підсумувати і захистити. 
Мій чоловік терпляче че-
кав два роки, тому що я 
і працювала, і вчилася, і 
часу на сім'ю практично 
не залишалося. Але якось 
він сказав: «Дорога моя, 
я хочу, щоб у мене вдома 
була дружина, мама на-
ших дітей, а не науковий 

став «Патмосом», островом відкриття. Я 
зрозумів, що повинен переорієнтувати 
свою музичну діяльність, перевести на інші 
рейки. Це був переломний момент. 

Так виникла група «Патмос», і для мене 
почалося нове життя. Ми їздили по різних 
містах, селах, грали і свідчили про Бога. Це 
був початок 90-х, коли в серцях багатьох 
людей утворилася порожнеча, усі ідеї про 
світле майбутнє зазнали краху, панувало 
розчарування, руйнувалися сім'ї, почасті-
шали випадки самогубства. І ту порожнечу 
треба було чимсь заповнити.

Ми намагалися показати всю велич 
і красу Господа, і сотні людей виходили 
на покаяння. Біблія говорить, що те, що 
людина посіє, вона і пожне. До покаяння 
я веселив людей. Тепер мені хотілося по-
сіяти щось таке, щоб зійшли добрі плоди. 
Я хотів бути інструментом в руках Божих. 
Бо інакше ми не християни, навіть якщо і 
називаємося ними. Це номінальна назва, 
яка нічого в житті не змінює, якщо людина 
не стає тим мостиком, через який Бог 
передає звістку про спасіння.

– Отож батьків заповіт Ви, все-таки, 
виконали.

– Так. Бог достукався до мого серця, і я 
перед Ним у неоплатному боргу.

– Ірино, дивлячись на Вас, дуже 
важко уявити, що Ви задовольнилися 
роллю домогосподарки...

– Коли я прийшла до церкви, то з поди-
вом побачила там багатьох своїх знайомих, 
з якими вчилася в медичному інституті. 
Близько 40 – 50 членів церкви працювали 
медсестрами і лікарями. І постало питан-
ня: як ми, медики, можемо допомогти 
зцілювати не лише тіла, але й душі людей. 
Адже здоров'я фізичне і духовне відділити, 
фактично, неможливо. Якщо хворе тіло, 
обов’язково терпить душа. Якщо хвора 
душа, не може бути здоровим тіло.

І ми вирішили організувати христи-
янський медичний центр, серед штатних 
одиниць якого будуть і духовні наставники. 
У нас не було нічого, крім гарячого бажан-
ня. Ми вірили, що коли це діло Боже, Він 
обов’язково нам допоможе. Ми збиралися, 
молилися, робили те, що могли. Спочатку 
відкрили кабінет при церкві, де фахівці 
приймали людей у вільний від роботи час, 
допомагали, підбадьорювали, розмовляли. 
А через вісім років посилених молитов 
цілком несподівано через одну голланд-
ську організацію знайшлися спонсори, які 
підтримали наш проект, вибравши його 
серед 400 запропонованих. Причому вони 
зізналися, що до того ніколи не давали гро-
ші на якесь будівництво, а спонсорували 
здебільшого навчальні, дитячі програми. 

Ми просили Бога маленьку одноповер-
хову будівлю на три-п'ять кімнат, а отри-
мали триповерхову поліклініку зі штатом 
близько 50 осіб, з 35 кабінетами, у тому чис-
лі фізіотерапевтичним і стоматологічним 
кабінетами. Наша поліклініка розміщена 
за п'ять хвилин ходу від президентського 
палацу. Цього року ми відзначаємо 12-ту 
річницю роботи нашого християнського 
центру. Ми працюємо на повному само-
фінансуванні, хоча ціни в нас найнижчі у 
країні. Багатодітні, інваліди, пенсіонери, 
малозабезпечені отримують допомогу 
безплатно. Але найголовніше – у нашому 
центрі постійно звучить християнська 
музика, пропонується християнська літе-
ратура, по телевізору в кімнаті очікування 
транслюються християнські програми. А 
духовний наставник завжди готовий по-
спілкуватися з кожним, хто цього потребує.

– Олександре, в далекому дитинстві 
Ви відмовилися від Христа, розчару-
вавшись у людях. Бог незмінно вірний, 
а люди залишаються людьми. Що 
допомагає Вам не розчаровуватися 
сьогодні? Чи Вас оточують тільки пра-
вильні люди?

– Для молодого покоління дуже важ-
ливо бачити у своїх батьках, у служителях 
церкви людей, чиї слова не розходяться з 
ділом. Якщо ми в сім'ї говоримо одне, а ро-
бимо інше, наші діти до Бога не прийдуть.

Але коли я отримав нове народження 
– народження згори, чого не мав, коли був 
дитиною, а тому все аналізував через при-
зму дитячого сприйняття, то зрозумів, що, 
перш за все, повинен пильнувати за собою, 
за тим, який приклад показую своїм дітям, 
ближнім, віруючим і невіруючим. Тому що 
ми – світло для світу. Це моя відповідаль-
ність. І нині я розумію, що кожна людина 
персонально відповідає перед Богом. Тому 
мені не хочеться робити комусь зауважен-
ня, вчити, як правильно жити. Правильно 
жити людина може тоді, коли бачить 
добрий приклад. І цей приклад повинен 
показати я. Це сьогодні для мене головне.

Розмовляла Людмила БЕНДУС.

                             Якщо миЯкщо ми  
любимо Бога, то обов’яз-
ково любитимемо людейково любитимемо людей

Олександр Олександр ПОПОВ:ПОПОВ:

l НАШІ ІНТЕРВ’Ю

працівник». І дисертацію довелося від-
класти.

– Чи не тяжко Вам було прийняти 
рішення?

– Насправді дуже легко, тому що я 
розуміла, що ні робота, ні кар’єра ніколи не 
принесуть того щастя, яке дає сім'я. Я дуже 
любила свого чоловіка, і мені неважко було 
відмовитися від кар’єри. Сім'я повинна бути 
на першому місці, тим більше, що Саша 
часто їздив у відрядження і хтось мусив 
залишатися вдома.

Коли я прийшла у Сашину сім'ю і по-
бачила що в них четверо дітей, мене це 
так сильно вразило, що в мене появилася 
мрія мати стільки ж. Мрія ця сповнилася, 
дяка Богу. Двоє синів у нас народилися до 
покаяння, двоє – після.

– Коли Бог змінює життя людини, і 
їй від чогось доводиться відмовлятися, 
Він обов’язково пропонує їй альтерна-
тиву. Що Він дав Вам, Олександре?

– Життя на землі насправді дуже 
коротке і дається з певною ціллю. Але це 
розумієш тільки коли приходиш до Бога. 
Раніше я життя не цінував, місяці і навіть 
роки витрачаючи безцільно. А сьогодні 
для мене важливий кожен день. Я прагну 
розповідати людям про Бога через музику. 
Ще Вагнер казав, що музика не може бути 
ціллю, це тільки засіб для досягнення цілі. І 
цим засобом я хочу доносити ціль – показа-
ти Бога в Його красі і величі. Музика іноді 
робить те, що не можуть зробити слова. 

У 1992 році мене запросили в Єрусалим 
на всесвітній християнський фестиваль. 
Це було якраз на свято Суккот. У най-
більшому залі Єрусалима, який вміщає 
сім тисяч осіб, зібралися християнські 
виконавці з усього світу. Сотні, а то й 
тисячі музикантів приїхали прославити 
Бога. Я був вражений. Як я міг 38 років 
жити і не славити Бога, хоча знав Його 
з дитинства. І прийняв рішення почати 
все заново, переосмислити своє життя. 
І коли повернувся з Єрусалима, написав 
заяву про звільнення з роботи. Для всіх 
працівників філармонії це була повна 
несподіванка, хтось говорив, що в мене 
не все гаразд з головою, хтось – що я по-
трапив кудись не туди, але в Бога був Свій 
план. Я організував групу «Патмос».

– Чому саме «Патмос»?
– Мені часто задають це питання. Пат-

мос – це назва острова, куди був засланий 
апостол Іван, місце його зустрічі з Богом. 
Така особлива зустріч з Богом для мене 
відбулася в Єрусалимі. Єрусалим для мене 

вони залишаться з Богом до кінця. 
– Іноді люди, опинившись пе-

ред вибором, іти за Богом чи ні, 
вагаються, тому що розуміють, що 
коли виберуть Бога, щось у житті 
доведеться змінити, від чогось 
доведеться відмовитися. Від чого 
довелося відмовитися Вам, коли Ви 
зробили свій вибір, і чи не тяжко було 
на це зважитися.
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Чи часто нам доводиться зустрічати 
людей, які вважають, що життя, 
повне «ударів долі» і просто не 

варте нашої боротьби? Чому ж деякі з нас 
спокійно визнають себе переможеними і 
таким чином марно тратять своє життя? 
Можливо, тому, що безумовне прийняття 
теорії еволюції приносить з собою непере-
борний відчай? Спілкування з кількома 
моїми пацієнтами змусило мене прийти 
до такого висновку.

Не так давно я лікував одну молоду 
жінку, яка в п’яному нападі люті розбила 
рукою вікно. Поки вона видужувала, ми 
кілька разів з нею бесідували. Я трохи 
дізнався про її життя, про те, що вона 
вживала наркотики. Один з її родичів, 
служитель церкви, намагався допомогти 
їй, але йому так і не вдалося достукатися 

до неї. Якою ж була система її переко-
нань, що не дозволяла прийняти Добру 
Новину?

Під час останнього огляду я запитав 
її: «Як ви думаєте, у чому полягає різ-
ниця між людиною і твариною?». Вона 
не задумуючись відповіла: «Ми такі ж, 
як і інші тварини. Людина людині вовк». 
Вона повністю вірила в еволюцію, у те, що 
виживає найсильніший, що треба битися 
і кусатися, щоб дістатися на вершину жит-
тя. Вона не була схильна до перемін.

Востаннє я бачив цю жінку, коли її, 
непритомну, з багатьма ранами, які вона 
завдала собі сама, знову привезли до 
лікарні. 

А зовсім недавно до лікарні привезли 
одного хлопця з вогнепальними ранами. 
Він потрапив у «погану компанію». І йому 

Яка ж користь 
людині, що здобуде 

ввесь світ?
Протягом всієї людської історії переважна більшість «ве-

ликих» історичних особистостей з числа царів і президентів, 
політиків і військових, вчених і філософів, поетів і письменни-
ків, артистів і спортсменів, духовних і релігійних діячів через 
свою духовну і грішну сліпоти у всій своїй діяльності чинили не 
милосердні доброчинні діла, а гріховно-авторитарні, гріховно-
славолюбні і гріховно-корисливі діла людські.

З цієї причини вони вспадкували не спасаючу славу Бога Всевиш-
нього, а грішну славу людську, подібну до «слави Герострата», і в 
результаті підпали під Суд Божий — «Що бо високе в людей, те перед 
Богом гидота» (Лк. 16:15). Ісус Христос попереджує всіх людей цього 
світу: «Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою 
занапастить?» (Мт. 16:26).

Яка користь тим же Морганам чи Рокфеллерам придбати собі великі 
матеріальні статки і через це — всесвітню славу людську, щоб одного 
разу піти вслід за нещасним багачем, який благав з пекельного вогню, 
— тобто піти на Суд Божий і згубити душу свою в пекельному страшному 
полум’ї геєни огненної.

Яка користь тому ж Преслі чи Висоцькому набути собі гордовиту 
й оманливу всесвітню славу людську і на додаток до цього мільйони 
кумирів-шанувальників, а душу свою занапастити в алкоголі і наркоти-
ках — і через це піти на Суд Божий і в ті похмурі й безрадісні місця, де 
плач і скрегіт зубів.

Яка користь Македонському завоювати півсвіту і через це здобути 
всесвітню людську славу, а потім в ролі грішника-вбивці піти на Суд 
Божий і в ті печальні й сумні місця, де плач і скрегіт зубів.

Яка користь Леніну чи Сталіну створити могутню авторитарно-
тоталітарну радянську державу і через це досягти слави в людей, а 
потім піти на Суд Божий і, знову ж таки, в ті страшні й сумні місця, де 
плач і скрегіт зубів.

Ось чому, звертаючись до всіх подібних володарів гріховно-оман-
ливої слави людської, Ісус Христос звіщає: «Горе вам... лицеміри, що 
подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині 
повні трупних кісток та всякої нечистости!» (Мт. 23:27).

У популярній п’єсі «Енні» звучить пісня маленької дівчинки-сироти 
під назвою «В житті повно ударів долі». Дівчинка співає: «Інколи не 
хочеться визнавати себе переможеною і набагато легше затіяти бійку». 
На щастя, Енні, героїня цієї п’єси, не втрачає оптимізму і завдяки цьому 
успішно виплутується з багатьох складних ситуацій. Опинившись у 
важких обставинах, вона підтримує інших сиріт і директора дитячого 
будинку своєю пісенькою: «Завтра вранці знову зійде сонце, відклади 
свою журбу й печаль». П’єса закінчується тим, що Енні вдочеряє до-
брий і великодушний таточко Ворбрукс, і все влаштовується найкращим 
чином — як для Енні, так і для інших сиріт.

У Посланні до римлян 1:20 апостол Пав-
ло чітко заявляє: все, що ми бачимо 
навколо, повинно переконувати нас 

в існуванні Творця. Тому, хто не вірує в це, 
немає виправдання: «Бо Його невидиме від 
створення світу, власне Його вічна сила й 
Божество, думанням про твори стає видиме. 
Так що нема їм виправдання».

Люди повинні робити щось більше, ніж про-
сто визнавати існування Творця: «Бо коли ти 
устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа 
і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскре-
сив Його з мертвих, то спасешся» (Рим. 10:9).

Таким чином, навіть якщо людина вірить у 
Творця, вона може бути навічно відділена від 
Бога так само, як і будь-який атеїст, якщо вона 
не отримає дар спасіння через Ісуса Христа 
(див. Ів. 14:6). Без цього людина не може 
перебувати у вічності на небесах з Господом.

З біблійної точки зору самого лише факту 
навернення людини від еволюціонізму до кре-
аціонізму недостатньо. Бог наповнив увесь 
всесвіт Своєю славою не тільки для того, 
щоб ми перебували в благоговінні. Він хотів, 
щоб ми навернулись до Нього, пізнали Його, 
віддали Йому своє життя і насолоджувались 
Його присутністю вічно. Розуміння вищого 
значення життя, просте спостереження за 
чудесами творіння і визнання Творця будуть 
марними, якщо людина не пізнає Творця-Від-
купителя, Котрий відкривається нам через 
Боже Слово (Біблію).

Саме тому за всіма відповідями ми пови-
нні звертатися до Божого об’явлення: «Тож 
віра від слухання, а слухання через Слово 
Боже». У Книзі пророка Ісаї 55:11 сказано: 
«Так буде і Слово Моє, що виходить із уст 
Моїх: порожнім до Мене воно не вертається, 
але зробить, що Я пожадав, і буде мати по-
водження в тому, на що Я його посилав!». 
Боже Слово, а не людські слова, переконує 

Чи всі підуть на небеса?Чи всі підуть на небеса?

закортіло взяти те, що йому не належить, 
але чого так хочеться. Хлопець спробував 
це зробити, вдавшись до насильства. 
Протягом кількох тижнів після поранення 
в нього не зникало бажання вбити себе і 
всіх навколо. Одного недільного вечора, 
коли його фізичні рани вже затягнулися, 
він у відчаї звернувся до мене за допо-
могою. 

За горнятком кави він розповів мені 
про свої проблеми з наркотиками, із за-
коном і з людьми. Він не знав, куди йому 

йти. Згадавши про свою розмову з тією 
пацієнткою, я запитав: «Чи вчили тебе 
в школі, що ти — результат еволюції, 
продукт сліпого випадку?». Він відповів 
ствердно. Я попросив його поглянути на 
руку, яку я йому вилікував, і сказав: «По-
думай про її складну геометричну форму, 
про здатність відчувати доторк і рухатися. 
Як ти вважаєш, твоя рука — це продукт 
випадкових хаотичних подій? Невже ти 
насправді думаєш, що ти виник з якогось 
первісного слизу?». «Ні, я так не думаю», 
— відповів він.

Потім я розповів йому про те, що 
говорить Біблія: що нас створив Бог і ще 
до створення світу Він знав нас і мав план 

для кожного з нас. Незабаром після цього 
хлопець прийняв відкуплення і віддав своє 
життя Богові. Тепер цей чоловік — ново-
навернений християнин, який відмовився 
від свого колишнього життя і усвідомив, 
що по-справжньому вільний.

Цікаво спостерігати за тим, як багато 
людей заявляють, що лише освіта допомо-
же усунути проблему наркотиків. Освіта, 
яку сьогодні здобуває більшість студентів, 
включає в себе абсурдну теорію еволюції. 
Її основні догмати проголошують, що всі 

людей і приводить їх до віри в Христа.
Звичайно ж, у світі, де у всіх культурах пе-

реважає еволюційний натуралізм, ми повинні 
демонструвати людям докази існування ро-
зумного Творця. Учням загальноосвітніх шкіл 
нав’язується дарвіністська точка зору про по-
ходження життя і людини — їх навчають, що 
все у світі виникло внаслідок природних про-
цесів без участі будь-яких надприродних сил. 
Ці люди повинні побачити очевидне: життя не 
могло виникнути в результаті натуралізму!

Однак було б цілком неправильно демон-
струвати людям свідоцтва існування розум-
ного Творця, не розвиваючи цю тему далі. 
Коли ми розмовляємо з людьми про розумно-
го Творця, ми повинні усвідомлювати головну 
потребу кожної людини. Залишаючи Особис-
тість Творця загадкою, ми підштовхуємо лю-
дей до придумування різних богів замість того, 
щоб вірити в Єдиного істинного Бога-Творця.

Грішне людське серце надто зіпсоване, 
щоб знайти Бога без Слова Божого. У Книзі 
пророка Єремії 17:9 сказано: «Людське серце 
найлукавіше над все та невигойне».

А в Посланні до ефесян 2:1 читаємо, що 
люди «мертві... через... провини й гріхи». 
Люди не здатні воскресити себе із мертвих. 
Тільки Той, Хто має повну владу над смертю, 
може це зробити — безмежний Творець-Бог!

«Нема праведного ані одного; нема 
хто розумів би; немає, хто Бога шукав би» 
(Рим. 3:11). Якщо хтось і переконаний, що 
вищий розум, або Творець, створив цей 
всесвіт, його грішне серце не бажає знати 
істинного Бога. Ми перебуваємо в непокорі 
нашому Творцю-Богу. Люди швидше схильні 
йти за лжебогами, ніж за істинним Богом. 
Людське серце не хоче підкорятися Слову 
Того, Хто нас створив. І в цьому полягає 
сутність нашого гріха, який ми вспадкували 
від Адама, що збунтувався проти слів Бога, 

чітко промовлених в Едемському саді.
Християни, розвиваючи цю тему, пови-

нні розповідати людям про те, що говорить 
Біблія про істинного Бога, Його унікальний 
план спасіння і відродження. Інакше люди 
будуть надіятися у своїй вірі на добрі діла або 
йти за богами індуїзму, вчення «Нью-ейдж» 
чи богом мусульман.

Як вчить нас в Посланні до римлян 10:14-
15 апостол Павло, ми повинні доносити повне 
послання про Творця, а також про жертву 
Його Сина, Ісуса Христа, що заплатив спо-
вна за наші гріхи: «Але як покличуть Того, в 
Кого не ввірували? А як увірують у Того, що 
про Нього не чули? А як почують без пропо-
відника? І як будуть проповідувати, коли не 
будуть послані? Як написано: «Які гарні ноги 
благовісників миру, благовісників добра».

Мало просто привести людину до віри у 
Творення. Велике доручення, про яке сказано 
в 28-му розділі Євангелія від Матвія, полягає 
в тому, що ми, проповідуючи Євангеліє, по-
винні бачити, як люди спасаються і віддають 
свої серця своєму Творцеві! Налагодження 
стосунків зі Спасителем і Господом Ісусом 
Христом — найважливіша подія у всьому 
всесвіті!

Ні, не всі креаціоністи потраплять на 
небеса, однак небеса очікують всіх креаці-
оністів, які покладають свою надію на Ісуса 
Христа, Творця і Відкупителя!

Життя з ударами доліЖиття з ударами долі
ми — нікому не потрібні продукти випадку 
і що види відбулися завдяки природному 
відбору. Людина людині вовк.

У курсі філософії в моєму університеті 
читались лекції про Камо, Сартрі та інших 
представників екзистенціалізму, які вза-
галі не бачили смислу в житті. У бурхливі 
60-ті, коли я вчився в коледжі, багато сту-
дентів університетів експериментували з 
наркотиками. Немає Бога, немає смислу, 
ти — продукт випадку. Таке вчення може 
тільки ускладнити проблему наркоманії.

Обоє моїх пацієнтів перебували в 
рабстві наркотиків і, як наслідок, багатьох 
фізичних і соціальних проблем. Обоє мали 
еволюційний підтекст своїх переконань 
і дій. Одна з них прийняла безнадійну, 
безцільну, марну філософію еволюції і 
залишилась у вельми сумному становищі. 
Інший відкинув її і прийшов до Господа.

Пісня маленької сироти про те, що 
в житті повно ударів долі, — істина для 
багатьох людей. Писання розповідає, як 
Ісус полегшував біль стражденних. Він 
закликав і нас чинити так само. Жорстоко 
було б розбити надію маленької сироти 
непідтвердженою теорією, філософією 
чи будь-яким іншим вченням, яке не несе 
надії! На щастя, Добра Новина полягає в 
тому, що життя не позбавлене смислу і 
що ми також можемо бути усиновленими 
дітьми (синами і дочками) Бога, якщо при-
ймемо Ісуса Христа як свого Спасителя.

Звіщайте Добру Новину!
Джонатан ДЖОНС.
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А як бути тим, які думають, що при-
рода обділила їх зовнішністю? 
Завжди знаходяться люди, які 

обіцяють зробити вас «най-най», якщо ви 
будете користуватися саме цією космети-
кою і носити одяг саме цієї фірми.

Одяг — це те, без чого немислиме 
наше життя в суспільстві. З перших сторі-
нок Біблії ми дізнаємось, звідки появився 
одяг. Перші люди, говориться в Книзі 
Буття, «були... нагі обоє, Адам та жінка 
його, і вони не соромились». Але сталося 
гріхопадіння, «і розкрилися очі в обох них, 
і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові 
листя, і зробили опаски собі».

Далі ми дізнаємось, що Бог зробив 
Адамові та жінці його одежу шкіряну — і 
зодягнув їх. Одежа повинна була прикри-
вати наготу людини і захищати тіло. Але 
відтоді, окрім прикриття і захисту, одежа 
стала предметом бізнесу, захоплення, 
вкладання коштів і предметом розкоші. 
Людину «зустрічають за одежею», 
— говорить відома приказка. У суспільстві 
склався стереотип, що коли хтось одягне-
ний не модно, він  не вартий поваги.

Ось тут ми й підходимо до такого 
явища, як мода. Цій «дамі» вклоняються 
в усьому світі. Вона диктує смаки, і те, що 
вчора здавалося смішним і вульгарним, 
нині стає популярним.

Словник визначає моду як нетривку 
популярність, що швидко минає, нетрива-
ле панування певного смаку в якій-небудь 
сфері життя чи культури. На відміну від 
стилю, мода відображає більш коротко-
часні і поверхневі зміни чого-небудь.

У мінливості моди знову й знову 
виникає обіцянка остаточного ідеалу 
краси (якого немає). Людина, а точніше, 
споживач, щоразу з готовністю вірить 
цій обіцянці і кориться повелінням нової 
моди.

Двигуном моди є наслідування. Пси-
хологи вважають наслідування у тва-
ринному світі формою біологічного 
самозахисту, природним рефлексом 
стадного почуття. Чи не здається вам, 
що це визначення підходить і до моди? 
Хто з нас хоче бути в суспільстві «білою 
вороною»? Ніхто. Краще одягатися, як 
всі, навіть якщо тобі це не личить.

У цьому й ховаються протиріччя. З 
одного боку, людина дотримується моди, 
щоб бути, як всі. З другого, за допомогою 
моди вона хоче відрізнятися від інших.

Де створюється мода? Протягом 
століть багато міст і країн претендували 
на керівну роль у питаннях смаку. Італія, 
Іспанія, Англія, Франція були етапами 
її шляху в Європі. Європейські норми 
пристойності в одязі залишались незмін-
ними протягом багатьох років. Істинною 
революцією на початку минулого століття 
стало оголення жіночих ніг. Відтоді в 
сучасній одежі спостерігається прагнення 
до зростаючої оголеності. Природно, 

масштаби почуття сорому відрізняються 
один від одного залежно від традицій і 
звичаїв у різних колах суспільства. Так, 
наприклад, на Сході пристойність ви-
магає, щоб жінка закривала обличчя. В 
Україні пристойним вважається ледь чи 
не повне оголення, тому що всі так одя-
гаються. І часто, йдучи за модою, люди 
роблять із себе карикатури.

Нерозумне прагнення людини до 
новизни завжди було улюбленою темою 
для сатириків і карикатуристів. Так, відо-
мий письменник Оскар Вайлд сказав: 
«Мода — це форма потворності настільки 
нестерпної, що ми змушені змінювати її 
кожного півріччя».

Ви придбали новий модний костюм? 
Багато заплатили? Не розслаблюйтесь! 
Наступного сезону для вас придумають 
щось модніше. Треба ж вас змусити ви-
кинути торішню річ і купити нову. Бізнес 
— це бізнес.

А тепер загляньмо за куліси моди. 
Окрім гарантій модельєрів, що в цьому 
одязі ви будете найкрасивішою, найча-
рівнішою, неповторною, ви будете ще й 
об’єктом сексуальної фантазії чоловіків. 
Наведу цитату з «Енциклопедії моди»: 
«Сексуальність істотно впливає на моду. 
Це один із підсвідомих факторів, які 
впливають на сприйняття і оцінку одежі 
людей».

Інакше кажучи, те, як ви одягаєтесь, 
говорить про багато що. Ваш одяг розвін-
чує приховані думки. Дівчата інстинктивно 
відчувають, як сильно реагують юнаки на 
те, що бачать. Тому вони мають схиль-
ність виставляти свою фізичну красу на-
показ. Законодавці мод і майстри реклами 
мають з цього чималу вигоду.

Але дівчата повинні розуміти: якщо 
в гонитві за модою вони заходять надто 
далеко, то цим мовби роблять дуже явну 
пропозицію вельми сумнівної якості.

Мета моди — шокувати. Спочатку над-
то довга одежа, потім несподівано надмір 
коротка. Надто довгі розрізи спонукають 
парубків витріщатися на ваші ноги. Гли-
бокі вирізи, блузки, що просвічуються, об-
лягаючі штани — усе це привертає надто 
багато уваги до вашої зовнішності.

Цього я й хочу, скаже хтось. Гаразд. 
Але врахуйте одне. Чоловіків цікавитиме 
тільки ваше тіло, їм не буде діла до вас 
самих. Коли ваша зовнішність кричить 
про себе так голосно, що приглушує вашу 
особистість, хлопці не побачать у вас ні-
чого, окрім крокуючого тіла. Виставляючи 
себе напоказ, ви створюєте в чоловіків 
враження, підтверджене рекламою, що 

ходити ж у всьому старому і немодному. 
Відповім так: не будьте першими, щоб 
одягнути щось нове, і не будьте останніми, 
щоб відмовитися від старого.

Як ми вже казали, мода — явище не 
нове. Як і сьогодні, в античному світі люди 
витрачали багато зусиль на те, щоб гарно 
одягатися. Жінки в давнину були цілком 
ізольовані від суспільного життя, і маса 
вільного часу дозволяла їм займатися 
гардеробом і прикрасами. Хтось виступав 
за простоту в одежі, хтось, заперечуючи, 
говорив, що коли жінкам нічого робити, 
хай займаються своїми сукнями.

Давній майстер ораторського мис-
тецтва Квінтіліан писав: «Зі смаком ви-
брана проста сукня надає його власниці 
особливу гідність, а розкішне плаття не 
прикрашає тіло, а лише виявляє убогість 
розуму».

Історики вважають, що захоплення 
модою, як у давнину, так і в сучасному 
світі, — це наслідок відсутності духовних 
потреб і розумових інтересів. А відомий 
письменник Клайв Льюїс у своїй книзі 
«Листи Баламута» говорить: «Мода при-
значена для того, щоб відволікати увагу 
людей від істинних цінностей».

На перший погляд, захоплення модою 
здається невинним явищем. Але якщо 
заглянути в суть, ми побачимо те, про 
що попереджував Бог ще в Старому 
Заповіті: «Не роби собі ідола». Сьогодні 
ідолом в суспільстві зробили тіло людини, 
обожнюючи його, ставлячи запити тіла 
вище за запити душі. А Біблія говорить 
нам, що роль нашого тіла — бути домом 
для душі, її оселею.

Уявіть, що хтось подарував вам у ви-
тонченому футлярі коштовний перстень. 
І ви при зустрічі з вашим щедрим другом 
говорите: «Який чудовий футляр ти мені 
подарував! Я буду зберігати його, пам’ята-
ючи про твою щедрість». Що подумав 
би про вас ваш друг? Звісно, образився 
би. Ми часто чинимо так само. Хвалимо, 
обожнюємо, віддаємо увесь час хай на-
віть красивій, але оболонці. І забуваємо 
про справжню коштовність, заховану в 
гарному футлярі, — про нашу душу.

Біблія також говорить про красу. Не 
думайте, що ця книга застаріла. Адже 
саме Бог — Автор всієї краси, а Біблія 
— Його послання для людей.Прочита-
ємо із Книги приповістей 31-го розділу 
30-й вірш: «Краса — то омана, а врода 
— марнота».

Краса оманлива. Щодня ми зустрі-
чаємось з людьми. Ось їде поруч з нами 
в автобусі дівчина. Гарні риси обличчя, 
ніжна шкіра, блакитні очі. Красуня, сло-
вом. Раптом водій різко гальмує, і ви, не 
втримавшись, наступаєте їй на ногу. Цілий 
потік лайливих слів обрушується на вас. 
Слухаючи її, ви, напевне, і не згадаєте, що 
щойно захоплювались її вродою.

Краса суєтна. Суєтна — отже, скоро-

минуща. Ось ми досягли 
розквіту. Деякий час зо-
внішність зберігається 
незмінною. Але роки бе-
руть своє. Тіло втрачає 
стрункість. Поглиблюють-
ся зморшки на обличчі. Куди поділася 
краса?

У розумінні багатьох людина — це 
лише матерія, яка поволі і незворотно 
руйнується. І якщо людина жила тільки 
для тіла, якщо поспішала виконувати всі 
його потреби і забаганки, — вона впадає 
у відчай. Отже, Біблія має рацію, кажучи, 
що грація і краса можуть обманути.

А ось ще одна цитата з Біблії: «А 
окрасою їм нехай буде не зовнішнє — за-
плітання волосся та навішання золота 
або вбирання одеж, але захована людина 
серця в нетлінні лагідного й мовчазного 
духа, що дорогоцінне перед Богом» (1 
Петр. 3:3-4).

Що це за краса духа? Як її можна 
побачити і оцінити? А побачити її можна, 
також поглянувши на обличчя. Відомо, що 
обличчя — це дзеркало душі. На обличчі 
виявляється душа людини. І чим підне-
сеніша і чистіша душа, тим більше світла 
й тепла випромінює обличчя, навіть якщо 
воно не наділене особливою вродою.

В основі внутрішньої краси лежать 
вчинки, які звершуються з любові. В 13-
му розділі Першого послання до коринтян 
апостол Павло говорить про красу духа, 
про риси, які роблять будь-яку людину 
прекрасною: «Любов довготерпить, лю-
бов милосердствує, не заздрить, любов 
не величається, не надимається, не по-
водиться нечемно, не шукає тільки свого, 
не рветься до гніву, не думає лихого, не 
радіє з неправди, але тішиться правдою, 
усе зносить, вірить у все, сподівається 
всього, усе терпить!».

Хто з нас не хотів би володіти такими 
рисами? Це і є істинна краса, і її цінує 
в людях Бог. Така краса не марніє і не 
тьмяніє з роками. Вона залишається з 
нами, коли на обличчі появилися зморшки 
і пропала свіжість. Красою духа може 
володіти кожен, хто прийде до джерела 
краси — до Бога.

Розуміння краси — це також дар 
Божий. Чим вище людина в духовному 
плані, тим глибше вона бачить і сприймає 
красу. І навпаки, люди, смисл життя для 
котрих полягає лише в тому, щоб добре 
поїсти і виспатися, втрачають потяг до 
споглядання краси, до всього, що чисте, 
прекрасне і святе.

Нині сатана ретельно підробляє те, що 

ПРО ЩОПРО ЩОПРО ЩОПРО ЩО
КРИЧИТЬКРИЧИТЬ

МОДАМОДАМОДАМОДА

Назвіть мені хоч одну нормальну людину, яка зовсім 
байдужа до своєї зовнішності. В якої дівчини не здриг-
неться серце, коли їй хтось скаже, що вона вродлива. Який 
парубок не відчує задоволення, коли почує, що він силь-
ний. Багато вважають, що у вродливої зовнішності повно 
переваг. Маючи симпатичне личко і зграбну фігуру, можна 
добитися чималого успіху і заробити багато грошей.

всі жінки тільки й чекають того, щоб їх 
затягли в ліжко.

Дорогі дівчата, у вас багато чудових 
рис характеру, і ви варті того, щоб вас 
любили саме за них. Буде дуже кривдно, 
коли у вас бачитимуть лише тіло з ногами і 
не цікавитимуться вашою особистістю. 

Як же тоді одягатися, запитаєте ви. Не 

справді чудове і прекрасне. Красу душі він 
замінив на культ тіла; чудову музику під-
мінює демонічним роком, істинну поезію 
— хитромудрим словоблуддям, про яке 
в народі кажуть «ні розуму, ні серцю»; 
образотворче мистецтво — бездумними 
абстракціями. Відходячи все далі й далі 
від Бога, людина легко обманюється і 
приймає фальшивку за істину.

Бог — Автор і Творець всієї краси. 
Створений Його силою світ красномовно 
свідчить про це. Бог дав нам здатність 
насолоджуватися красою Свого творіння 
і творити прекрасне. Тому лише в гармонії 
з Ним ми ніколи не помилимось у визна-
ченні справжньої краси.

Ось десять заповідей прихильників 
моди:

1. Твоє тіло — твій ідол. Вклоняйся 
мені.

2. Зроби з себе зображення, котрим 
будуть захоплюватися всі.

3. Працюй напружено всі сім днів, щоб 
було за що купити модну річ.

4. Пам’ятай час телепередач, коли 
демонструються моди.

5. Заохочуй фантазію модельєрів, 
купуючи навіть безглузду одежу.

6. Вимагай у батька й матері грошей 
на обновку.

7. Вбивай всіх своєю зовнішністю і 
виглядом модної, дорогої одежі.

8. Приваблюй погляди чоловіків, нехай 
в них виникають думки про подружню 
зраду.

9. Оголюй якомога більше своє тіло і 
кради чисті помисли людей.

10. Заздри всім, хто насмілився одя-
гатися краще за себе.

Отож про що кричить мода? Вона 
кричить: «Не важливо, хто ти, важливо, 
як ти одягаєшся. Не вір розповідям про 
красу характеру. Вір лише мені. Я зроблю 
тебе найкрасивішою, неперевершеною, 
найсексуальнішою. Це все, що тобі по-
трібно. Твоє тіло — твій бог».

Якщо для вас модний одяг — при-
страсть, задумайтеся над словами Ісуса 
Христа: «Бо де скарб твій, там буде й 
серце твоє!» (Мт. 6:21). Який смисл від-
дати своє серце ганчірці, яка надоїсть 
через місяць, а через рік взагалі вийде з 
моди? Якщо кожного року викидати те, 
що міститься в серці, на звалище, ніяк не 
встигнеш накопичити тих дорогоцінних 
скарбів, які знадобляться, коли всі люди 
зникнуть, одежа зотліє, а вічна душа 
кожного з нас стане перед Богом.

Ольга ШЕВЕЛЄВА.
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I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 21.30 — «Жива надія»

ЩОСЕРЕДИ 
о 21.15 — «Новий вимір»

ЩОЧЕТВЕРГА 
о 20.40 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОП’ЯТНИЦІ 
о 21.15 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 
о 20.00 — «Вірую» 

о 20.35 — «Людина і вічність»
о 22.45 — «Вірю і знаю»

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

Газета видається на добровільні пожертвування

Р/р 26008340311261 
Львівська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» 

МФО 325019  код ЄДРПОУ 20559726

ЗАПРОШУЄМО 
на Богослужіння в церквах християн віри євангельської:

Івано-Франківська область:
БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ — 10 год., ЧЕТВЕР — 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.;
КОРШІВ, вул. Шевченка, 5;  НЕДІЛЯ – 10.30 год., ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
НАДВІРНА, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
РОГАТИН, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
РОЖНЯТІВ, вул. Довженка, 13; НЕДІЛЯ -16 год., СЕРЕДА – 19 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.

Львів
вул. Володимира Великого, 50 (готель «Гетьман»), церква «Віфезда»;  
                                              НЕДІЛЯ – 11 год.,  ЧЕТВЕР – 18.30.

Хмельницька область
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Березнева, 5; 
                              НЕДІЛЯ — 9 год., 15 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ — 19 год.;
НЕТІШИН, вул. Шевченка, 6;  НЕДІЛЯ — 10, 18 год., ВІВТОРОК — 19 год.;
ВОЛОЧИСЬК, вул. Незалежності, 46;  
                      НЕДІЛЯ — 10, 17 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ — 19 год.;
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ: 
Нігинське шосе, 8-а; НЕДІЛЯ — 10, 17 год., ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
вул. Молодіжна, 16;  НЕДІЛЯ — 10, 18 год., СЕРЕДА — 18 год.;
пр. Амбулаторний, 14-а; НЕДІЛЯ — 10, 17 год., ВІВТОРОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
вул. Драгоманова, 4;  НЕДІЛЯ — 9, 12 год., ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
ГОРОДОК, вул. Індустріальна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ІЗЯСЛАВ, вул. Рози Люксембург,4; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
СЛАВУТА, вул. Михайлова, 27, НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
                   вул. Паперника, 94 НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ЧЕТВЕР — 19 год.

Київ та область
КИЇВ, вул. БРУСИЛІВСЬКА, 28/33; НЕДІЛЯ – 10 год; тел. 044-423-80-64. 
БОЯРКА, вул. БІЛОГОРОДСЬКА, 23-А; НЕДІЛЯ – 15.30 год.; тел. 063-747-56-23 

ІТАЛІЯ
Російськомовна церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Рим, зона Топ Сапієнса, 
                         НЕДІЛЯ — 13.30 год., ЧЕТВЕР — 19 год; тел. 39-32-97-35-26-92.

Стежте за програмою 
телепередачУВАГА

Щонеділі о 17:00 та 
щопонеділка о  9:00 

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

Павло ставить це заняття в 
один ряд з учинками тіла. Слово 
pharmakeia — «чари» означає ще і 
ліки, які пригнічують психіку люди-
ни і впливають на її поведінку. Такі 
ліки діють як психотропні засоби. 
Від слова pharmakeia утворилося 
слово «фармацевтика». Але чому 
це слово вживалося щодо ворожін-
ня, магії, чаклування, чарівництва 
і чому Павло використав це слово, 
перелічуючи вчинки тіла?

Коли в І столітті Церква Ісуса Христа 
лише зароджувалася, в Римській 
імперії процвітали поганські, де-

монські релігії, відмінною рисою яких було 
використання різного зілля, що впливало 
на свідомість людини. 

Погани приходили до своїх храмів, щоб 
зцілитися від якої-небудь хвороби, зняти 
стресовий стан, знайти відповіді на особис-
ті проблеми. І поганський священик нали-
вав у чаші з вином зілля, що викликало га-
люцинації, розмішував і давав людям. Вони 
випивали цю рідину, і священик відправляв 
їх додому, запевняючи, що скоро їм стане 
краще. Але коли дія зілля закінчувалась, 
людина почувалася так само погано або 
й ще гірше. І тоді, щоб знову втекти від 
реальності і своїх проблем, вона поверта-
лася до храму за черговою порцією зілля.

Це повторювалося знову й знову, і доза 
зілля все збільшувалась. Але проблема 
не вирішувалася. Поганські священики 
не мали сили зцілювати і не були здатні 

вирішувати людські проблеми. Усе, на що 
вони були здатні, — це одурманювати сві-
домість людей зіллям, що давало короткий 
перепочинок від проблем і страждань. Ці 
священики були справжнісінькими шарла-
танами, вони намагалися загіпнотизувати 
людей, переконуючи, що вирішать всі їхні 
проблеми. Але натомість тільки посилюва-
ли їх, завдаючи цим ще більшого болю.

Як це стосується сьогодні нас, адже 
люди, що живуть в сучасному суспільстві, 
не ходять в поганські храми для поклоніння 
і не шукають там вирішення своїх проблем. 
Роль язичницького священика виконує 
сьогодні тіло. Часом людина не може на-
вести порядок у своєму житті, не кажучи 
вже про те, щоб допомогти комусь. Багато 
й не прагнуть щось змінити, переконуючи 
себе, що краще проігнорувати проблему, 
прикритися нею, напитися до безтями, 
прийняти наркотик, словом, втекти від 
реальності. Але коли дія алкоголю чи 
наркотика закінчується, людина неодмінно 
стикається з тією ж проблемою, від якої 
намагалася втекти.

Нам важко противитися труднощам, 
нам не хочеться знати про реальний стан 
речей, хоча обставини змушують правдиво 
подивитися на себе і побачити реальну 
картину. Але, замість того, щоб подивитися 
фактам в обличчя, ми намагаємося втекти, 
заховатися, лягти спати, піти розважитись, 
зайнятися чим завгодно, щоб тільки не 
залишалося часу подумати про важливі 
питання чи серйозні проблеми. 

Зупинімося! Не дозволяймо собі і далі 

заплющувати очі на проблеми чи вдава-
тися до різних вивертів, які на якийсь час 
допоможуть втекти від реальності, але 
незабаром ми знову зіштовхнемося з тією 
ж проблемою.

Але спершу треба вирішити, що нам біль-
ше до душі: бути, як ті погани, які знаходили 
короткочасне вирішення своїх проблем, 
чи дозволити Святому Духу попрацювати 
у нашому серці і змінити нас назавжди?

Бог хоче виявити корінь нашої про-
блеми і вирвати його. Він хоче змінити 
наше життя назавжди. Але для цього нам 
треба змусити своє тіло замовчати. А потім 
доведеться послухати, що скаже Бог, а Він 
буде з нами відвертий. Нам доведеться 
більше часу приділяти читанню Божого 
Слова, дивитися в нього, як у дзеркало, 
щоб побачити, що в нас не так і що треба 
виправити в собі.

Якщо ми готові робити все це, Святий 
Дух нас звільнить. Усе всередині крича-
тиме від болю, але не слухаймо ці крики. 
Це бунтує наше тіло, тому що знає: воно 
втрачає над нами владу.

Слово  pharmakеia — «чари» можна ще 
витлумачити як спроби уникнути проти-
стояння і змін. Людина надає перевагу 
солодкій брехні, а не гіркій правді. Мовляв, 
якщо ти будеш щось ігнорувати, воно зник-
не само собою. Але ж це абсурд!

Дорогий друже, не грайся більше в 
ці ігри. Дозволь  Святому Духові тебе 
змінити. Якщо ти заплющував очі на свої 
проблеми чи займався ідолопоклонством, 
поклоняючись чомусь чи комусь ще, окрім 
Ісуса Христа, то зміни своє ставлення до 
Бога. Нині найсприятливіший для цього час.

Найжахливіше в деяких ненавер-
нених людей — те, що вони не 
хочуть спастися. «О, — скажете 

ви. — Ми щиро бажаємо бути спасен-
ними». Я не вірю цьому. Що ви маєте 
на увазі під «спасінням»? Спасіння від 
пекла? Цього, звичайно, кожний хоче. 
Ви бачили коли-небудь злодія, який не 
бажав би спастися від арешту і тюрми? 
Але ми, кажучи про спасіння, маємо на 
увазі спасіння від звички чинити неспра-
ведливість, спасіння від влади зла, від 
любові до гріха, вчинення злодіянь, від 
радості в прогріхах.

Знайдіть п’яницю, котрий щиро мо-
литься за звільнення від п’янства. 
Покажіть мені недобросовісну людину, 
яка серйозно бажає мати чисту душу. 
Знайдіть людину, яка постійно обманює, 
але прагне говорити правду. Приведіть 
когось, хто був егоїстом і тому в душі не-
навидить сам себе і хоче стати подібним 
до Христа. Якщо ви це зробите, битва 
вже наполовину виграна. Перший крок 
вже зроблено.

Я думаю про людину, котра хоче змі-
нитися, виправитися і не в змозі зробити 
це своїми силами. Я маю на увазі людину, 
котра молиться: «Моє серце, наче камінь. 
Я хочу любити Христа, але відчуваю, що 

прикована ланцюгами до світу. Я хочу 
бути чистою, але гріх перемагає мене і 
веде за собою». До таких людей Єван-
геліє приходить з силою наказу.

Друже, чи хочеш ти бути здоровим? 
Тоді це можливо. Чи хочеш спастися від 
гріха? Ти можеш спастися. Вір в Господа 
Ісуса Христа — і будеш спасенний. Він 
прийшов до тих, хто потребує Його.

Ч. Г. С.

Однією з біблійних історій, яка змушує задуматися, є історія про 
багатого молодого правителя. Перед нами постає молодий чоловік, 
в якого є все, про що тільки може мріяти підліток чи дорослий: моло-
дість, енергійність, багатство і влада. Хто з нас не хотів би цього? 

Молодий чоловік запитав Ісуса, що йому треба зробити, щоб мати життя 
вічне (Мт. 19:16). Ісус відповів, що потрібно виконувати всі Десять за-
повідей. Юнак сказав, що з дитинства робив це. На що Ісус заявив, що 

юнакові необхідно виконати ще одну «умову»: треба продати свій маєток і все 
роздати бідним.

Ми знаємо, що було далі. Юнак засмучений відійшов від Ісуса, адже в нього 
був дуже великий маєток. Ціна за вічне життя видалась йому надто високою.

З точки зору світу, у цього юнака було все. Новий автомобіль, новий mp3-
плеєр, гарний дім, добрі стосунки з іншими людьми і т. д. Але без істинного 
пізнання Господа Ісуса Христа в нього не було нічого.

Він надіявся, що завдяки своїм добрим ділам потрапить на небеса. Юнак 
знав, що коли є Бог, то, безумовно, Він прийме його, тому що він виконував усі 
заповіді.

Днями я зупинився на заправній станції. Переді мною стояли дві поліцейські 
машини з мигаючими фарами. Коли я зайшов до магазину, то побачив молодого 
чоловіка, що сидів на стільці. Він увесь тремтів. Виявилося, що його автомобіль 
щойно обікрали.

Я запитав, що сталося би з ним, якби грабіжники його вбили. Він відповів, 
що вірить в існування небес. На запитання, за що його впустили би на небеса, 
він відказав, що є доброю людиною. Він був подібний до того багатого молодого 
чоловіка, який дотримувався Божих заповідей і чинив добрі діла. На жаль, багато 
людей думають, що це і є квиток, який дозволяє увійти в небеса.

Коли багатий юнак стояв перед Самим Богом, він навіть не розумів, що Ісус 
— Єдиний, Кого достатньо, щоб виконати увесь Закон.

Якби ви були на місці того багатого юнака, що б ви сказали Ісусу? Чи по-
чали б розповідати Йому про всі свої добрі діла, чи сказали би: «Я вірю, що Ти 
— Єдиний, Хто може омити мене від гріхів?».

Лише одна відповідь правильна. Переконайтеся в тому, що знаєте її, ще до 
того, як зробите останній подих у вашому житті.

Марк КАХІЛЛ.

ЧАРИЧАРИЧАРИЧАРИ
«Учинки тіла явні, то є: «Учинки тіла явні, то є: 

перелюб, нечистість, розпуста, перелюб, нечистість, розпуста, 
ідолослужіння, чари...» ідолослужіння, чари...» 

(Гал. 5:19-20).(Гал. 5:19-20).

КвитокКвиток на небеса... 

l МІНІ-ПРОПОВІДЬ

«Хочеш бути 
здоровим?» (Ів. 5:6)


