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Слова мудрості: «Любити Бога — означає слухатися Бога«Любити Бога — означає слухатися Бога».».
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Б а г а т о  л юд е й 
вірять, що ікона є 
якимсь проміжним 
інструментом між 
матеріальним світом 
і світом духовним, 
між людиною і Бо-
гом. Мовляв, ікона 
допомагає людині 
зосередитися, на-
лаштуватися на мо-
литву до Бога. Чи 
правильно так вва-
жати?

«Не роби собі 
різьби і всякої 
подоби з того, що на небі 

вгорі, і що на землі долі, і що в воді під 
землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, 
бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, 
що карає за провину батьків на синах, на 
третіх і на четвертих поколіннях тих, хто 
ненавидить Мене» (Вих. 20:4-5).

«Божки людів — то срібло та золото, 
діло рук людських: вони мають уста 

Ангели появляються не 
так часто, а тим більше вночі, 
а тим більше – у відкритому 
полі. У чистому полі, та ще й 
глухої ночі нікого не зустрі-
неш. Правда, був період в 
історії нашого народу, коли, 
будуючи «світле» майбутнє, у 
полях навіть по ночах гуркоті-
ли трактори і комбайни. Це, як 
сон (cлава Богу), залишилося 
тільки в дитячій уяві.

На полях поблизу Вифле-
єма вночі дуже гамірно і ба-
гатолюдно. Сотні автобусів, 
таксі з туристами на вулиці 
Пастухів поспішають до  хра-
му Різдва Христового. Це 
нині – у ХХІ сторіччі. А тоді – тоді 
це справді були поля, правда, 
не рівні й барвисті, як материна 
тернова хустка, а з високими 
пагорбами, з долинами, де влітку 
не дуже багато трави, зате багато 
овець і пастухів з ними.

Отже, про пастухів. Вони й гадки 
не мали, пильнуючи за своїми 
отарами поблизу Вифлеєма, що 

посольство ангелів Господніх направ-
ляється прямо до них. Чому саме до 
них? Можливо, тому, що ці пастухи були 
найближче до овечого загона на околиці 
містечка, де саме в цей час відбувалося 
Різдво, або народження Христове. Коли 
ж плач Дитини, новонародженого Агнця 
Божого, пролунав над принишклим по-
лем, тоді його на найвищій урочистій 
ноті підхопили ангели Божі – так і понині 
звучить ця мелодія слави Богу у вишніх, 
від землі, де мир, а в людях добра воля. 

На цьому можна було б поставити 
крапку і, примруживши очі, ще раз уявити 
ту далеку Різдвяну ніч у Палестині. Про-
те, хоч це і дуже вже незручно, та все ж 
варто до кольорів різдвяних феєрверків 
додати трохи сірого, тобто реальних 
буднів сьогодення.

 Велика Різдвяна радість, яка буде 

нулося здоров'я, – страх приходить 
тоді, коли людина відходить від Бога, 
ховається від Нього у хащі своєї 
гордості та зазнайства. Саме там 
і чекає на нас хижак, що має ім'я 
«страх». Він переслідує, хапає за 
поли одягу, кригою полонить серце, 
забирає спокій, дратує у свята і будні. 
Так було довго, дуже, дуже довго 
– цілі тисячоліття, ми металися в 
лабіринтах страху, шукаючи виходу, 
до того часу, аж поки на обрії буття 
не зажевріла Світанкова Зоря.

«Не бійтеся, – звучали над ви-
флеємськими полями слова ангела. 
– Вам народився Спаситель, Він 
– Христос Господь!».

Христос повертає переляканих, 
розпорошених гріхом та відступ-
ництвом пастухів, трактористів, 
інженерів, конструкторів, вчених, 
політиків, дипломатів, королев та 

королів, царів і священиків у присутність 
Бога-Отця, промовляючи: не бійтеся! У 
тіні Його  крил ми спокійні та в безпеці.

Проте привести нас до Отця Ісус 
Христос може тільки за нашої згоди, на-
шого бажання. Ми повинні погодитися з 
тим, що ми – грішники і самостійно ніколи 
не виберемося з лабіринтів страху і не-
впевненості.

Визнати себе грішником і вірою при-
йняти Ісуса Христа у своє серце – оце і 
є світло в кінці тунелю, що виводить на 
територію Царства доброго і люблячого 
Батька – Бога! Власне, для цього Христос 
і народився в убогих яслах, для цього і 
злинув на землю ангельський хор, для 
цього і понині звучить слово надії: «Не 
бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав ім’я 
твоє, Мій ти! Коли переходитимеш через 
води, Я буду з тобою, а через річки – не 
затоплять тебе, коли будеш вогонь пере-
ходити – не попечешся, і не буде палити 
тебе його полум’я. Бо Я – Господь, Бог 
твій» (Іс. 43:1-3).

  З Різдвом Христовим вас, шановні 
читачі! Не бійтеся, тримаючись за сильну 
руку Христа. А коли вже і варто когось 
боятися, то: «Бога бійся і чини Його за-
повіді, бо належить це кожній людині» 
(Екл.12:13).

Благословенних свят! 

У ці світлі дні ми по-особливому згадуємо про без-У ці світлі дні ми по-особливому згадуємо про без-
мірну Божу любов до нас – любов, яка спонукала Отця мірну Божу любов до нас – любов, яка спонукала Отця 
послати в цей світ Свого Єдинородного Сина Ісуса, послати в цей світ Свого Єдинородного Сина Ісуса, 
щоб спасти «людей Своїх від їхніх гріхів». щоб спасти «людей Своїх від їхніх гріхів». 

І тепер, спасенні благодаттю, не втомлюймося бла-І тепер, спасенні благодаттю, не втомлюймося бла-
говістити про «радість велику, що станеться людям говістити про «радість велику, що станеться людям 
усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас 
Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2:10-11).Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2:10-11).

Хай Добра Новина нашого Господа спонукує нас Хай Добра Новина нашого Господа спонукує нас 
прославляти Його всім своїм життям, а не лише прославляти Його всім своїм життям, а не лише 
устами, не тільки в ці радісні дні, але і в прозаїчні устами, не тільки в ці радісні дні, але і в прозаїчні 
будні, тому що близький Його прихід і «зближається будні, тому що близький Його прихід і «зближається 
визволення» наше! (Лк. 21:28).визволення» наше! (Лк. 21:28).

Христос народився! Славімо Його!

Дослухавши пісню до кінця, шотландці закричали: «Чудово, фріци!». І підхопили 
її англійською.

А з того боку фронту донеслося: «З Різдвом Христовим, англійці!». І дещо пізніше: 
«Ми не стріляємо, і ви не стріляйте! Гаразд?». Шотландці радісно погодилися.

Проте не лише в Фінляндії, а й по всьому Західному фронту того вечора панувала 
тиша, не чути було пострілів. Британські, німецькі, французькі солдати вилізли з 
окопів на лінію фронту — на нейтральну смугу — і разом відзначали Різдво Христо-
ве, обмінювались нехитрими армійськими сувенірами й адресами в надії зустрітися 
колись після війни...

Це було чудо, яке увійшло в історію, — Різдво на лінії фронту в ніч на 25 грудня 
1914 року. Ті, котрі повинні були вбивати один одного, віталися й обнімалися, забувши 
про зброю. Подекуди полкові священики, нехтуючи гнівом вищого начальства, про-
вели навіть спільне Богослужіння — для солдатів трьох армій, нагадуючи: «Слава 
Богу на висоті, і на землі мир, у людях — добра воля!» (Лк. 2:14).

— й не говорять, очі мають вони — і не 
бачать, мають вуха — й не чують, в їхніх 
устах нема віддиху! Нехай стануть такі, 
як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію 
на них покладає!» (Пс. 135:15-18, а також 
Єр. 51:17-18, Єр. 10:2-9, Іс. 44:8-20). 
«Тому, мої любі, утікайте від служіння 
ідолам» (1 Кор. 10:14).

(Закінчення на 3-й стор.).

ІКОНОПОКЛОНІННЯІКОНОПОКЛОНІННЯ
всім людям, розпочалася з великого 
страху маленької групи пастухів. Ось як 
про це розповідає лікар за фахом єван-
геліст Лука: «… Ангел Господній з'явився 
їм (пастухам), і слава Господня осіяла їх, 
і злякалися страхом великим» (Лк.2:9). 
Ще б пак – не часто у полі з’являються 
ангели. 

Ми живемо у час, коли навіть у свята 
(не кажучи вже про будні) тривога і не-
впевненість, а простіше кажучи, страх 
опановують серцем. Нам страшно зайти 
в неосвітлений під’їзд дому, де гуляють 
протяги, ми злякано зиркаємо в бік цін-
ників на продуктах в супермаркетах, нас 
лякає поведінка нетверезих підлітків на 
безлюдній вулиці, нам страшно дивитися 
на побоїща можновладців у найвищому 
законодавчому органі країни, ми жахає-
мось від потоку цинізму та бруду, що за-
полонив екрани і шпальти газет… Список 
можна продовжувати, але чи варто?

Страх з'явився не вчора і не рік 
тому, його першоджерело походить з 
Едемського саду. Ось слова нашого 
праотця Адама, звернені до Бога: «Я по-
чув Твій голос у саду та й злякався, тому 
що я нагий, та й сховався» (Бут. 3:10). 
Страх приходить не тоді, коли занепад 
економіки, не тоді коли зміна політичних 
формацій в державі, не тоді, коли похит-

Микола СИНЮК
Єпископ

Не бійтеся!або

Чудо, яке увійшло Чудо, яке увійшло 
в історіюв історіюЦе трапилось у Фінляндії під 

час Першої світової війни — напе-
редодні першого Різдва з початку 
збройного конфлікту, 24 грудня 
1914 р. Шотландські солдати, що 
сиділи в окопах, не могли повірити 
своїм очам: на маленьких ялинках, 
які росли якраз на передовій лінії 
фронту, заясніли раптом різдвяні 
свічки. Шотландці затривожили-
ся: «Знову якась каверза нена-

висних гуннів» — так вони називали 
німців. Але ні, звідти, з протилежного 
боку, почувся тихий спів. Понад 200 
німецьких солдатів, сидячи в окопах, 
співали різдвяну пісню, яка перекла-
дена на десятки мов світу: «Тиха ніч, 
дивна ніч!..»

Різдвяна радість,  Різдвяна радість,  

ОбережноОбережно  ——  
релірелігіягія

СТОР. 5√

І лився І лився 
на землю на землю 
дощ...дощ...

СТОР. 4√

А чи були мудреці у А чи були мудреці у 
Вифлеємській Вифлеємській 

печері?
СТОР. 2√ СТОР. 6√

АНТИХРИСТАНТИХРИСТ
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Але... ніяких мудреців тієї Різдвяної 
ночі в печері не було. Як не було їх у 
Вифлеємі і наступного ранку.

— Нічого подібного! — чую я гарячі за-
перечення любителів поезії. — Ви що, ві-
ршів про це не читали, не чули колядок?

Читав, чув і люблю їх, тому що й сам 
поет. Це справді гарна поезія, але далеко 
не біблійний опис Різдвяної ночі. Хоча вар-
то підкреслити, що жоден біблійний сюжет 
не надихнув літераторів і художників усіх 
віків і народів на створення великих творів 
так, як Різдво. Ще задовго до знайомства 
з Новим Заповітом на мене величезне 
враження справила чудова картина 
Рубенса «Поклоніння мудреців» — скарб 
світової культури, шедевр Ермітажу. І 
знову: печера, тварини, східні мудреці, Не-
мовлятко Христос... Ця картина так міцно 
засіла в моїй свідомості, що навіть коли я 
прийняв Христа у своє серце, ніскільки не 
сумнівався в її достовірності.

Однак треба розуміти, що в художніх 
творах багато творчої фантазії. В одних 
мудреці — прості бедуїни, в інших царські 
персони — Каспар, Мельхіор і Балта-
зар. А як було насправді? Про це ніхто 
з літераторів і живописців до пуття не 
знає. Тому звернімось до першоджерела 
— Слова Божого, щоб дізнатися, що цей 
єдиний непогрішний свідок говорить про 
поклоніння мудреців.

В Новому Заповіті євангеліст Матвій 
не конкретизує, звідки прийшли мудреці 
і скільки їх було, пішки вони йшли чи 
їх супроводжував великий караван з 
коштовними дарунками. Коли я був ма-
ленький, моя віруюча бабуся допомогла 
мені вивчити напам’ять різдвяні вірші із 
старовинного, дивом збереженого, ви-
дання. Досі звучать в моїй пам’яті рядки 
невідомого поета:

У сяйві зір до тої цілі
Спішить старанний караван.
І ось ліси зазеленіли,
Сріблиться вже святий Йордан.
Все нижче й нижче з неба світло.
Ось Вифлеєм — горбів гряда.
І над печерою досвітня
Вже зупинилася звізда.
Якщо справді були ці тюки з цінними 

подарунками, то скільки часу треба, щоб 
зняти їх, помістити і в без того тісну пече-
ру. І ще питання. Як пропустив жадібний, 
ревнивий і скупий Ірод настільки коштовні 
товари, коли мудреці проходили через 
Єрусалим?

Але не будемо губитися в здогадках, 
вишукувати різні домисли, якщо ми ви-
рішили довірятися Біблії. Книга книг дасть 
нам правдиву відповідь на всі запитання, 
що нас цікавлять.

Знову я чую голос опонента: «Але ж в 
Євангелії чітко сказано, що мудреці були у 
Вифлеємі, що вони поклонилися Немовля-
ті Ісусу, піднесли Йому дари». Трактувати 

по-своєму Слово Боже я не збираюся. 
Просто закликаю читати Писання якомога 
уважніше, вникати в кожний вірш, у кожне 
слово. «Дослідіть-но Писання, — закликає 
нас Христос, — бо ви думаєте, що в них 
маєте вічне життя, — вони ж свідчать про 
Мене!» (Ів. 5:39). І як це важливо — мати 
правильне уявлення про життя Сина 
Людського  — від Різдва до Голгофи, від 
Воскресіння до Вознесіння. Ми йдемо за 
Христом, і будь-яка неточність, будь-яке 
неправильне трактування відводять нас 
в бік, збиваючи з дороги істинної. 

Читаючи Євангеліє від Луки, я неспо-
дівано спіткнувся на другому розділі, що 
розповідає про Різдво і перші місяці життя 
Сина Людського. Мені здалося, що єван-
геліст Лука вступає в деяке протиріччя з 
розповіддю апостола Матвія про Різдво 
Христове і наступними за ним подіями. 
Другий розділ Євангелія від Матвія роз-
повідав, що Діва Марія і її чоловік Йосип 
жили в Назареті. За повелінням кесаря 
вони приїхали у Вифлеєм для перепису 
населення. А оскільки місця в готелі для 
них не знайшлося, вони зупинилися на 
ночівлю в печері, яка служила хлівом 
для худоби. Там і народився Ісус. На 
честь Його Різдва на небі засіяла нова, 
Вифлеємська зірка.

Мудреці зі сходу за цією зіркою визна-
чили час і місце народження Царя царів. 
Тієї ж Різдвяної ночі вони відвідали Святе 
сімейство в печері, попередньо повідо-
мивши про свою мандрівку і її мету царя 
Ірода. Розгадавши підступні плани царя 
Юдейського, мудреці після поклоніння 
Немовляті в Єрусалим не повернулися, 
а відійшли іншою дорогою у свою країну. 
Йосипу у сні явився Ангел Господній, 
кажучи: «Уставай, візьми Дитятко та 
матір Його і втікай до Єгипту, і там зо-
ставайся, аж поки скажу тобі, бо Дитятко 
шукатиме Ірод, щоб Його погубити» (Мт. 
2:13). Далі, як ми знаємо, за нелюдським 
наказом Ірода у Вифлеємі і його околицях 
відбулося криваве вигублення немовлят 
чоловічої статі.

Про візит мудреців до Вифлеєму, про 
втечу Святого сімейства до Єгипту в 
Євангелії від Луки нічого не говориться. 
Зате мимоволі виникають питання, на 
які не так і просто відповісти. У Луки 2:21 
читаємо: «Коли ж виповнились вісім день, 
щоб обрізати Його, то Ісусом назвали Його, 
як був Ангол назвав, перш ніж Він в утробі 
зачався». Як відомо, обряд обрізання від-
бувається в синагозі, і звершує його рабин. 
Але ж Святе сімейство втекло від переслі-
дування Ірода в поганський Єгипет відразу 
ж після відвідин мудреців, а задовго до їх 
втечі євреї вийшли з Єгипту. Звідки там 
синагоги, рабини? Але ще більший подив 
викликає наступний вірш: «А коли — за За-
коном Мойсея — минулися дні їхнього очи-
щення, то до Єрусалиму принесли Його, 

щоб поставити Його перед Господом».
Освячення немовлят в юдейських 

храмах здійснювалось на 40-й день від 
народження. Яким же чином опинилися 
Марія того дня в Єрусалимі, якщо Святе 
сімейство проживало в Єгипті до самої 
смерті Ірода? Можливо, приїхали в Єру-
салим таємно? Та ні! Не могли ні Йосип, 
ні Марія порушити повеління Бога-Отця. 
Тим більше, що «як виконали за Законом 
усе, то вернулись вони в Галілею, до міста 
свого Назарету» (Лк. 2:39).

Запитується, як довго вони перебува-
ли на чужині? Скільки часу вимагалось 
на далеку дорогу туди й назад? І невже 
так швидко після втечі Святого сімейства 
помер Ірод? На жодне з цих запитань я 
не міг знайти менш-більш розумної відпо-
віді. Одне знав твердо: ніяких протиріч у 
Святому Письмі бути не може, адже все 
воно натхнене Богом!

Я почав молитися, благаючи Господа 
допомогти мені в усьому розібратися. Сла-
ва Богові, Він почув мою молитву. Ведений 
Духом Святим, я почав заново читати Но-
вий Заповіт. Читав не поспішаючи, вдум-
ливо і, як першокласник, ледь не по скла-
дах. Туман нерозуміння почав поступово 
розсіюватися. Усе ставало на свої місця.

Запрошую і вас до уважного читання: 
«Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдей-
ськім, за днів царя Ірода, то ось мудреці 
прибули до Єрусалиму зо сходу і питали: 
«Де народжений Цар Юдейський? Бо на 
сході ми бачили зорю Його і прибули по-
клонитись Йому» (Мт. 2:1-2).

Отож мудреці прийшли не з різних схід-
них країн, а з одної. Про це чітко сказано 
в Мт. 2:12. З якої точно, ми не знаємо, 
але з далекої. Цілком імовірно, що з Індії. 
Звичайно, мудреці були поганами, але Гос-
подь показав їм у небі Вифлеємську зірку, 
і, здолавши довгу й важку дорогу, вони 
прийшли поклонитися істинному Богу.

Тут, природно, виникає запитання: 
скільки часу потратили мудреці на дорогу? 
Навіть у наш вік високих швидкостей на 
таку подорож знадобляться кілька днів. 
А в часи Ісуса?

Уявіть, як мудреці пливуть бурхливим 
морем на вітрильнику чи на галерному 
судні. Після шторму на морі їх зустріча-
ють розплавлена пустиня і піщані бурі. 
При такому маршруті відпочинок в до-
розі вкрай необхідний. Тож не здивуюся, 
якщо на дорогу мудрецям необхідно було 
затратити багато місяців, а то й років. 
Після порівняно невеликого привалу в 
Єрусалимі мудреці нарешті завершують 
своє паломництво у Вифлеєм. Але ж не 
могли їх стільки часу чекати в холодній і 
цілком непридатній для людського житла 
печері Марія з Дитятком і Йосип.

Поки Різдвяна зірка вела мудреців в 
місто царя Давида, у Святому сімействі 
відбулося чимало подій. По-перше, як 
ми бачимо, читаючи Євангеліє від Луки, 
сім’я двічі побувала в Єрусалимі: у день 
обрізання Ісуса і в день Стрітення Гос-
поднього. Причому Марія принесла в 
жертву в Єрусалимському храмі замість 
вгодованого ягняти пару голубенят, що 
свідчило про крайню бідність сім’ї. Тому 
неважко зробити висновок, що ніяких 
коштовних подарунків від мудреців Ісус ще 
не одержував. В Єрусалимському храмі, як 
нам засвідчив євангеліст Лука, Дитятко 
взяв на руки і благословив старець Семен. 
Одержав Ісус благословення і від 84-річної 
вдовиці, пророчиці Анни.

А нова зірка, що зародилася в небі 
у Різдво Христове, як і раніше, вела 
східних мудреців у Вифлеєм. Але про це 
трохи пізніше

Очевидно, що Йосип і Марія, проживши 
деякий час в Назареті, вирішили переїхати 
у Вифлеєм. Згадаймо, як до Христа, уже 
дорослого, зверталися люди: «Ісусе, сину 
Давидів!». Справді, за материнською ліні-
єю Син Людський був нащадком всемогут-
нього царя Давида. І гості зі сходу шано-
бливо величали Ісуса Царем Юдейським. 
Цар Давид жив і правив у Вифлеємі, 
тому цілком логічно, що нащадок Давида, 
Ісус Христос, перебував у тому місті, де 

правив Юдеєю Божий помазанець Давид.
Але повернімось до Євангелія від 

Матвія. Після наради з первосвящениками 
«Ірод покликав таємно отих мудреців і 
докладно випитував їх про час, коли з’яви-
лась зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, 
говорячи: «Ідіть і пильно розвідайтеся про 
Дитятко; а як знайдете, сповістіть мене, 
щоб і я міг піти й поклонитись Йому. Вони 
ж царя вислухали й відійшли. І ось зоря, 
що на сході вони її бачили, ішла перед 
ними, аж прийшла й стала зверху, де 
Дитятко було» (Мт. 2:7-9).

Читаючи далі, ми мимоволі зосеред-
жуємо свою увагу на скарбах, які під-
несли східні мудреці Христу як Цареві, 
Первосвященику і Богу: золото, ладан та 
смирну. Але при цьому упускаємо дуже 
важливу деталь: де конкретно зустрілися 
мудреці з Дитятком Ісусом? У печері? 
Хліві? Та нічого подібного! Біблія чітко 
визначає: «І, ввійшовши до дому, знайшли 
там Дитятко з Марією, Його матір’ю» (Мт. 
2:11). Виходить, що мудреці зустрілися з 
маленьким Ісусом у домі, а ми вперто за 
традицією продовжуємо стверджувати, 
що ця зустріч була в хліву...

За Євангелієм від Матвія, ми можемо 
також визначити і вік Христа, коли до 
Нього для поклоніння з’явилися мудреці. 
Згадаймо, що Ірод вивідав у мудреців час 
появи зірки. Для чого це йому потрібно 
було? А для того, щоб визначити вік 
Ісуса Христа. Адже Вифлеємська зірка 
засяяла на нічному небосхилі одночасно 
з народженням Ісуса — у Різдво Христо-
ве. А коли мудреці після поклоніння Сину 
Божому не повернулися до Єрусалиму, 
як вони обіцяли Іроду, то він, спостерігши 
«що ті мудреці насміялися з нього, та й 
розгнівався дуже і послав повбивати в 
Вифлеєм і по всій тій околиці всіх дітей 

від двох років і менше, за часом, що його 
в мудреців він був випитав» (Мт. 2:16).

За цими віршами неважко визначити 
вік Ісуса до моменту втечі Святого сімей-
ства до Єгипту. Адже не новонароджених 
немовлят наказав вбивати Ірод, а від двох 
років і менше. Отже, кривавого царя, на-
самперед, цікавили дворічні хлопчики і ті, 
кому було близько двох років.

Але яка різниця, приходили мудреці 
до Христа в Різдвяну ніч чи коли Він 
досяг дворічного віку? Чи варто стільки 
говорити про таку дрібницю? Та це далеко 
не «дрібниця». Проаналізувавши розділи 
з двох Євангелій, ми виявили, що ніяких 
протиріч між ними немає, що вони тісно 
взаємопов’язані.

На жаль, за чисто людським не-
розумінням про вифлеємських пастухів 
згадують значно рідше, ніж про мудреців, 
котрі, як ми з’ясували, не мають ніякого 
відношення до Різдвяної ночі. Але важли-
во знати, що першими з людей, хто на по-
клик воїнства небесного зустрів «Дитинку, 
що в яслах лежала», були не мудреці, а 
прості пастухи, котрі тут же поспішили до 
міста і захоплено розповіли, що «про Цю 
Дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, 
дивувались тому, що їм пастухи говорили» 
(Лк. 2:17-18).

Слава Богові, що і мудреці, які символі-
зують поганські народи і племена, також 
прийшли поклонитися Христу. Та все ж 
пальма першості належить не їм.

Христос знав наперед, що вслід за 
східними мудрецями до Нього підуть і 
інші народи. Про це Він пророкував Своїм 
учням: «Кажу ж вам, що багато хто при-
йдуть від сходу та заходу і засядуть у 
Царстві Небеснім із Авраамом, Ісаком та 
Яковом» (Мт. 8:11).

Валерій ШУМИЛІН.

Парламентарі Парламентарі 
закликають Януковича закликають Януковича 
поважати усі Церквиповажати усі Церкви

А чи були мудреці у 
Вифлеємській печері?

Подумки перенесімося в ті далекі часи, уявімо холодну печеру, 
хлів, де в яслах для худоби на підстилці з соломи дивним світлом 
засіяло Немовля, наш майбутній Спаситель. Сюди на заклик ангелів 
небесних збіглися вифлеємські пастухи, щоб поклонитися ново-
народженому Цареві царів, а потім звістити Добру Новину всьому 
місту. «І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили» 
(Лк. 2;18). А далі, як всі ми знаємо, настала черга мудреців.

50 народних депутатів України від опозиційних фракцій НУНС та 
БЮТ-Батьківщина, а також низка позафракційних депутатів звер-
нулися до Президента Віктора Януковича з вимогою припинити 
дискримінацію українських Церков. 

«Ми, народні депутати України, глибоко стурбовані підтримкою Вами як 
главою Української держави, а також очолюваною Вами владою в цілому лише 
однієї релігійної організації – Української Православної Церкви в підпорядкуванні 
Московського патріархату (УПЦ-МП). При цьому, всупереч нормам Конституції та 
Законів України, інші релігійні організації, що об’єднують мільйони українців, за-
знають демонстративної зневаги та дискримінації з боку влади», – зазначається 
у зверненні парламентарів.

Автори звернення переконанні, що спроби влади фактично визнавати лише 
одну Церкву все більше загрожують підірвати хитке міжконфесійне порозуміння, 
спровокувати в країні релігійну напругу. 

«Власне така напруга вже виникає через спроби внести вибухонебезпечні зміни 
до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», необґрунтовано виселити 
українські музеї з території української святині – Києво-Печерської Лаври, обгово-
рення можливості передачі винятково УПЦ-МП храму Святої Софії – найбільшої 
спільної християнської святині України», – наголошується в тексті документа.

У зверненні також зазначається, що досі не отримали належної оцінки дії пра-
воохоронних органів, які 27-28 липня 2010 р. чинили перешкоди приїзду віруючих 
Київського патріархату на святкування Дня хрещення Київської Русі. 

З огляду на лише невелику частину викладених тривожних фактів, автори 
звернення закликають Президента України негайно налагодити державно-цер-
ковний діалог. Парламентарі закликають Віктора Януковича провести особисті 
зустрічі із представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, 
з предстоятелями Української Православної Церкви Київського патріархату, 
Української Греко-Католицької Церкви, Української Автокефальної Православної 
Церкви та інших релігійних організацій, що діють в Україні. 

Крім цього, народні депутати заявили про необхідність припинити будь-які 
спроби влади створити штучні преференції лише для однієї релігійної організації 
– як шляхом зміни законодавства, так і через конкретні дискримінаційні дії ви-
конавчої влади на центральному й місцевому рівнях.

Інститут релігійної свободи.м. Київ.
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Коли ізраїльтяни вийшли з єгипет-
ського рабства, Бог заповідав 
людям не робити зображень для 

поклоніння (2 М. 20:4-5). Тому за Його 
наказом Мойсей побудував святилище, 
що складалося з трьох відділень: двору з 
жертівником, куди в будь-який час могла 
прийти будь-яка людина (не священик) 
і принести жертву за свій гріх; святого 
– де священик міг принести жертву за 
свій гріх; святого святих – куди міг увійти 
лише первосвященик і тільки раз на рік, 
щоб принести жертву за увесь народ.

Дехто запевняє, що Бог Сам увів зви-
чай прикрашати храм священними об’єк-
тами поклоніння, посилаючись на те, що 
Ісус Навин і Давид колись молилися біля 
ковчегу заповіту (Єг. 7:6; 1 Хр. 16:37). Чи 
були предмети святилища шанованими? 
Адже ніхто ніколи не молився ні покри-
валам, ні жертівнику, ні вмивальнику. Їх 
призначення було безпосереднім. Двір 
від святого відгороджувала завіса з 
вишитим зображенням херувимів. Ніхто 
також не молився завісі. Люди заходили 
в двір лише для жертвоприношення. 

За завісою, у святому, містилися 
золотий семиламповий світильник, стіл 
для показних хлібів і вівтар для кадіння. 
У святе могли увійти тільки священи-
ки-левити. Народ не мав права навіть 
заглянути всередину, тому молитися 
тим предметам народ просто не міг. І 
нарешті за завісою розташовувалось 
святеє святих, де стояв ковчег заповіту 
— позолочена скриня з написаними пер-
стом Бога на таблицях 10-ма заповідями 
(5 М. 10:5). Це був договір між євреями і 
Богом. Над віком ковчега, прикрашеним 
херувимами, з первосвящеником (і 
тільки!) говорив Бог (і лише раз на рік, 
у день очищення) (2 М. 25:21-22). Коли 
народ переходив в інше місце, всі речі 
святого левити покривали шкурками, так 
що ніхто з народу не міг бачити їх. Коли 
для перенесення накривався ковчег, ле-
вити під страхом смерті не могли навіть 
поглянути на нього (4 М. 4:20).

Біблія описує випадок, коли одного 
дня було вбито 50 тисяч чоловік тільки 
за те, що вони заглядали в ковчег (1 
Сам. 6:19). До ковчега у виняткових 
випадках, окрім первосвященика, міг 
бути допущений вождь народу (як-от 
Мойсей – 4 М. 7:89 і Навин – Єг. 7:6). 
Тільки вони, побачивши ковчег, могли 
залишитись живими. Навин молився біля 
ковчега, благаючи в Бога прощення за 
гріх народу (тобто виконував функцію 
первосвященика), коли хтось із народу 
не послухався повеління Божого не 
брати нічого з награбованого.

Потім за гріхи народу ковчег захопили 
филистимляни. Вони надіялися, що цим 
знесилять Ізраїль. Будучи ідолопоклон-
никами, вони вважали, що ковчег має 
силу. Однак не сам ковчег, а слава Божа, 
яка була в Його договорі з єврейськими 
людьми, мала силу (цю славу бачили 
ізраїльтяни над святилищем у стовпі 
вогню, що йшов попереду народу під 
час його переходів). У всіх филистим-
лянських містах, де ковчег зупинявся, 
починалася моровиця. Филистимляни 
перелякалися і вирішили повернути 
ковчег євреям. Ковчег викликав страх, і 
тому тривалий час ні Саул, ні Давид не 
відважувалися перенести його до себе, 
і він зберігався в сім’ї одного священика 
(1 Сам. 7:1). Ніхто не міг ні доторкнутися, 
ні заглянути під покривало ковчега (2 
Сам. 6:3-7). Давид нарешті зважився 
перенести ковчег в побудоване ним 
святилище і послав по нього Садока 
(первосвященика) і левитів (1 Хр. 15:11). 
Коли ковчег перенесли, Давид звелів 
Асафу і братам його, «щоб завжди 
служили перед ковчегом» (1 Хр. 16:37). 
Асаф і його брати були левитами (1 Хр. 
15:17). У щоденне служіння левитів 
входило охорона святилища, здійснення 
жертвоприношень, запалювання лампад 
і кадіння у святому, відчинення воріт, 
піснеспіви та ін. (1 Хр. 9:27-33).

До ковчегу Асаф з його братами 
допущені бути не могли, лише Садок 
– первосвященик раз на рік мав право 
увійти у святеє святих. Отже, ні про яке 
поклоніння народу перед ковчегом, як і 
перед іншими священними предметами 
святилища, Біблія не говорить.

Інший аргумент на захист поклоніння 
іконам наступний: у пустині Бог наказав 

зробити мідного змія, щоб ті, хто поди-
виться на нього, не вмирали від укусів 
отруйних змій, що напали на ізраїльтян. 
Але чи було це поклоніння змію? Зви-
чайно, ні. Коли через якийсь час євреї 
все ж почали поклонятися тому мідному 
змієві, це було гріхом проти Бога. Тому 
богобійний цар Єзекія «понищив пагірки, 
і поламав стовпи для богів, і стяв Астар-
ту, і розбив мідяного змія, якого зробив 
був Мойсей, бо аж до цих днів Ізраїлеві 
сини все кадили йому й кликали його: 
Нехуштан» (2 Цар. 18:4).

Ні херувими, ні ковчег, ні мідний змій 
не вважалися божественними образами, 
на відміну від ікони. Якби в Старому 
Заповіті йшлося про зображення, яким 
треба поклонятися, ми б побачили багато 
ікон в юдейських синагогах. Однак їх там 
немає. Юдейський храм був святили-
щем, де приносились відкупні жертви. 
У місцевих синагогах, де жертви не 
приносились, не було ніяких священних 
предметів. Там люди збиралися для 
слухання і вивчення Тори.

Отці ранньої Церкви відкидали будь-
яку можливість поклоніння зображен-
ням. У стародавніх актах мучеників 
знаходимо багато свідчень про конфіс-
кацію в християн священних книг, але 
не знаходимо згадок про конфіскацію 
яких-небудь ікон.

Але з розвитком поклоніння Діві Марії 
і померлим святим виникла потреба в 
зображеннях цих святих, а пізніше й 
Самого Христа. Великий вплив на появу 
зображень мали малюнки, якими перші 
християни намагалися нагадати образи 
Свого Божественного Вчителя. Символи 
ягняти, лози, риби, накреслення альфи 
й омеги, монограма Імені Христа були 
свого роду ребусами, зміст яких був 
відкритий віруючим, але прихований від 
непосвячених. 

Поступово відбувся перехід від ма-
люнків, що зображують земне життя 
Христа, до зображення християн, які про-
славилися своєю мученицькою кончиною 
й подвигами. Попри пряму заборону 
Другої заповіді Божої «створювати зо-
браження і поклонятися їм», ця омана 
поширилася з неймовірною швидкістю.

Причини такого нездорового ново-
введення зрозумілі. У міру того, як слаб-
шала віра в невидиме, росла потреба в 
культі видимому. Проповідь усна стала 
замінятися поясненням тієї або іншої 
події священної історії. 

Відкрилася нова сфера для діячів 
живопису, скульптури й мозаїки, які 
зображали на свій лад і з волі власної 
фантазії як окремі сцени біблійних подій, 
так і вигадані «випадки» з життя Діви 
Марії та покійних святих. 

Знаменно, що спочатку ці зображен-
ня служили тільки прикрасою церковних 
стін і лише згодом, коли предмети пере-
творились на об'єкт поклоніння, вони 

стали виготовлятися на окремих 
дошках або полотнах і розміщува-
лися вже не тільки в місцях бого-
службових, але й у житлах. 

Не пройшло багато часу, як 
з'явилася нова й притім ще більш 
сумна омана. Деяким зображен-
ням Христа і святих, а особливо 
зображенням Діви Марії Церква 
приписала здійснення чудес і 
зцілень. Такі ікони (або статуї) 
урочисто оголошувалися «чудот-
ворними» і ставали джерелом 
постійних і досить значних доходів 
Церкви та кліру. 

Такі нововведення були настіль-
ки очевидним порушенням заповіді 
Божої, що багато священнослужи-
телів, незважаючи на небезпеку, якій 
вони себе піддавали, не корячись папі, 
виступили з відкритим протестом. Так, 
наприклад, єпископ Марсельський на-
прикінці VI століття заборонив вживання 
всіх зображень в усіх йому підвідомчих 
парафіях. 

Масова й багаторазова відмова 
прийняти зображення і поклонятися їм 
носить в історії Церкви назву «іконо-
борства». Ще задовго до виступу Мар-
сельського єпископа це нововведення 
вже почало хвилювати щирих поборників 
волі Божої і викликало серед багатьох 
енергійні протести. Один із ранніх цер-
ковних соборів, що зібрався в м. Ельвірі 
306 року після Р. X., суворо заборонив 
іконопоклоніння, бачачи в ньому не що 
інше, як проникнення до Церкви грубого 
язичництва. 

Але минуло лише 25 років після 
оприлюднення заборони Марсельського 
єпископа, як іконоборство вступає в нову 
фазу, набуваючи більш запеклого харак-
теру. Імператор Лев у 727 році, а потім 
і 348 єпископів собору в 754 році одно-
голосно засудили й своїми постановами 
заборонили іконопоклоніння. 

Однак через 33 роки учасники VII 
Всесвітнього собору (787 рік), скасу-
вавши це рішення, «наказали» шляхом 
спеціального канону поклонятися іконам 
без належного пояснення, для чого це 
необхідно. З того ж часу починає за-
охочуватися й поклоніння зображенню 
хреста.

Але на цьому боротьба з відхиленням 
від істини не закінчилася. Паризький 
собор у 825 році знову заборонив іконо-
поклоніння. Через 17 років (842 рік), на 
настійну вимогу імператриці Феодори, 
жінки розпусної та аморальної, культ 
поклоніння іконам був остаточно вста-
новлений як обов'язковий у Західній і 
Східній Церквах. 

Далі настав період безперестанних 
суперечок і розбратів «князів Церкви» 
при незмінному втручанні в церковне 
життя державної влади і безвідповідаль-
них придворних кіл, коли іконопоклоніння 

то заборонялося, то знову дозволялося, 
аж поки в Х столітті воно не утвердилося 
остаточно. 

І так, завдяки, незнанню Святого 
Письма і повній байдужості до питань 
віри, культ іконопоклоніння процвітає до 
наших днів. 

Більше того – Західна Церква не по-
соромилася Другу заповідь, яка гласить: 
«Не зроби собі кумира й ніякого зобра-
ження... не поклоняйся їм і не служи їм», 
викинути з Десятислов'я Мойсеєвого зо-
всім, а для збереження числа заповідей 
десяту поділила надвоє, зробивши з неї 
дві окремі заповіді. 

Східна Церква зберегла Десять 
заповідей без зміни, але ця обставина 
не заважає їй боготворити цілий сонм 
«чудотворних ікон», служити іконам 
акафісти й молебні, перевозити й пере-

не побачимо Його таким, яким Він був 
на землі. Він один раз постраждав на 
Голгофі за гріхи наші по Писанню, але 
воскрес, піднісся й гряде знову в славі, 
щоб судити живих і мертвих. Ось що 
говорить про це апостол Павло: «Через 
те відтепер ми нікого не знаємо за ті-
лом; коли ж і знали за тілом Христа, то 
тепер ми не знаємо вже!» (2 Кор. 5:16). 
Ці слова стосувалися, у першу чергу, 
тих, хто знав і бачив Христа особисто. 
Звичайно, бачити Його в земному житті 
було незрівнянним щастям, однак Павло 
і християни того часу не тільки не по-
клонялися зображенню Христа, але й не 
повинні були мати видимим об'єктом по-
клоніння приниженій плоті Христа, якби 
така можливість раптом з'явилася. 

Для щирого поклоніння Бог обрав 
єдиний шлях – шлях віри. А віра повинна 
утверджуватися не на видимому або 
уявному об'єкті, а на реальному Слові 
Божому. 

Усі зображення Христа, Діви Марії 
і святих у їх нескінченних варіаціях не 
відповідають даним Писання. Писання, 
описуючи вигляд Спасителя, говорить: 
«Бо Він виріс перед Ним, мов галузка, і 
мов корінь з сухої землі, не мав Він при-
нади й не мав пишноти; і ми Його бачили, 
та краси не було, щоб Його пожадати! Він 
погорджений був, Його люди покинули, 
страдник, знайомий з хоробами, і від 
Якого обличчя ховали, погорджений, і ми 
не цінували Його...»  (Іс. 53:2-3). 

Зовні Спаситель нічим не відрізнявся 
від Своїх сучасників. Іван Хреститель 
довідався про Нього не із зовнішнього 
вигляду, а тільки завдяки  Духу Святому, 
що зійшов на Христа у вигляді голуба 
(Ів. 1:32-33). Елліни, які прийшли на 
поклоніння, не могли впізнати в групі 
учнів Ісуса і змушені були звернутися 
до Пилипа, прохаючи, щоб той вказав 
їм на Христа (Ів. 12:20-21). Ісус Христос 
легко змішувався з натовпом, і фарисеї, 
що переслідували Його, часто не могли 
розпізнати Його в народі (Ів. 8:59; 12:36; 
5:13). Та обставина, що Христос нічим 
не виділявся з-поміж людей, привела 
первосвящеників до думки скористати-
ся зрадництвом Юди, який змовився з 
начальниками юдейськими, говорячи: 
«Кого я поцілую, то Він, беріть Його і 
обережно ведіть» (Мр. 14:44). 

І нарешті, Слово Боже закликає нас 
до духовного Богопоклоніння. Воно без-
застережно забороняє поклонятися не 
тільки зображенням Божого творіння, 
але й зображенню Самого Творця, навіть 
якби людині і вдалося Його зобразити. 
Писання вчить: «Бог є Дух: і ті, хто по-
клоняються Йому, повинні поклонятися в 
дусі та істині...», тому що «таких поклон-
ників шукає Собі Отець» (Ів. 4:23-24). 
Бог – Істота духовна. І поклоніння Богові 
повинно бути духовним. Таких духовних 
шанувальників Бог шукає Собі. Яка чітка 
ясність! Яка приваблива простота! 

Тільки такі духовні поклонники і до-
годять Богові, тільки вони знайдуть у 
поклонінні Йому задоволення для своєї 
безсмертної душі. Бог знав, що щастя 
ми зможемо знайти тільки на шляху 
духовного поклоніння, а тому, піклуючись 
про наше благо, сказав: «Не роби собі 
різьби і всякої подоби з того, що на небі 
вгорі, і що на землі долі, і що в воді під 
землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, 
бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, 
що карає за провину батьків на синах, на 
третіх і на четвертих поколіннях тих, хто 
ненавидить Мене» (Вих. 20:4-5). 

Історичні факти і наш особистий 
духовний досвід підтверджують, що 
порушення Другої заповіді спотворює 
справжнє уявлення про Бога, приводить 
людину до неправильного поклоніння, 
яке творить хаос у душі, у сповіда-
нні і загалом у житті, «бо, пізнавши 
Бога, не прославляли Його, як Бога, і 
не дякували, але знікчемніли своїми 
думками, і запаморочилось нерозумне 
їхнє серце. Називаючи себе мудрими, 
вони потуманіли, і славу нетлінного 
Бога змінили на подобу образа тлінної 
людини, і птахів, і чотириногих, і гадів. 
Тому то й видав їх Бог у пожадливостях 
їхніх сердець на нечистість, щоб вони 
самі знеславляли тіла свої. Вони Божу 
правду замінили на неправду, і честь 
віддавали, і служили створінню більш, 
як Творцеві, що благословенний навіки, 
амінь» (Рим. 1:21-25).

l ТРАДИЦІЇ У СВІТЛІ БОЖОГО СЛОВА

ІКОНОПОКЛОНІННЯ

носити їх з місця на місце, оточувати 
урочистістю служінь, хресних ходів, свят 
тощо. У силу того простого факту, що по-
клоніння ввійшло в церковну практику «з 
незапам'ятних часів», воно визнається 
правильним. Традиція давнини ніби по-
збавляє віруючих права сумніватися або 
не вірити в законність такого поклоніння, 
хоча сучасна Церква не має ніяких під-
став для цього так само, як не мала їх 
першоапостольска Церква. 

Але для тих, хто не побоїться зустрі-
тися з фактами і прагнутиме розв'язати 
це питання особисто для себе, безпід-
ставність поклоніння іконам стане цілком 
очевидною, а відмова від нього – цілком 
логічним і розумним кроком. 

Тому що Священне Писання Старо-
го й Нового Заповітів суворо засуджує 
іконопоклоніння, вказуючи на той факт, 
що Бог невидимий. «Бога не бачив ніхто 
ніколи» (Ів. 2:18). 

Нам відомі деякі земні форми Його 
проявів, як ось: три мандрівники, кущ, 
що горів і не згорав, стовпи вогню і 
хмари, Ангел Заповіту, Вождь воїнства 
Господнього тощо, але за Своєю боже-
ственною сутністю Він «блаженний і 
єдиний міцний, Цар над царями та Пан 
над панами, Єдиний, що має безсмертя 
і живе в неприступному світлі, Якого не 
бачив ніхто із людей, ані бачити не може. 
Честь Йому й вічна влада, амінь!»  (1 
Тим.6:15-16). Бога з такими атрибутами 
зобразити неможливо. 

Сам Бог запитує через пророка Ісаю: 
«І до кого вподобите Бога, і подобу яку 
ви поставите поруч із Ним?» (Іс. 40:18, 
25). І дійсно, де той художник, що зміг би 
зобразити Христа воскреслого, Христа 
прославленого, і притому таким, яким зо-
бражує Його Слово Боже? Прочитаймо 
перший розділ Об'явлення Івана Бого-
слова і побачимо, що зобразити Христа у 
всій Його небесній славі так само немис-
лимо, як немислимо зобразити Самого 
Бога, нетлінного, незбагненного, вічного, 
всюдисущого і премудрого... 

А зображати Христа в Його земному 
приниженні нерозумно – ми ніколи вже 
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А інакше як пояснити всі ці що-
денні репетиції біля дзеркала, 
неймовірні жертви заради іміджу? 

Особливо яскраво це можна спостерігати 
на персонах, вільних у засобах наочного 
самовираження. Яка важлива для них 
буквально кожна «дрібниця»: від інтер’єру 
офісу, марки автомобіля, породи собаки до 
запаху фірмового одеколону. Затрати, зви-
чайно, очманілі, а що робити? «Крутість» 
вимагає жертв!

І хоч примари, якими страждають пред-
ставники «нових українців», увіковічнені в 
анекдотах, хто з не «крутих» вистояв би, 
маючи можливість замилити народові очі 
й насолодитися ефектом?

Згадайте Еллочку-людоїдку з її спро-
бами ушляхетнити за допомогою акварелі 
хутро «мексиканського тушканчика». А ось 
вам інший приклад, із життя: студентка ку-
пує мікрокалькулятор — копію мобільного 
телефона, щоб на людях, діловито пропи-
щавши кнопками, зобразити «перемови». 

Щоб краще зрозуміти, навіщо взагалі-
то нормальні люди витрачають стільки 
зусиль на показуху, доведеться згадати 
і причину цього явища. Вона — в потребі 
людини бути значущою. Це вона (тільки в 
дуже гіпертрофованому вигляді) спонукує 
акторів і політиків шукати популярності, 
бізнесменів — фінансового успіху, а молодь 
штовхає на подвиги й епатаж. Сама по собі 
ця потреба непогана — вона природна, 
тобто від Бога. Наші проблеми виникають 
тоді, коли, втративши зв’язок з Богом, ми 
мимоволі шукаємо значущості один в одно-
го, заздрячи і ревнуючи.

Нічого нового тут немає. І якби наша 
розмова крутилася лише навколо людської 

пихатості, можна було б давно поставити 
крапку. Але ось цікава річ. Виявляється, 
людям до снаги справити враження на 
Самого Бога...

Хочете спробувати? Тоді спершу треба 
з’ясувати, що Його зовсім не вражає: «Що 
бо високе в людей, те перед Богом гидо-
та» (Лк. 16:15) — так записано в Біблії. І 
пояснення цьому дуже просте: Бог знає 
наші думки.

А про що ми думаємо, коли хочемо по-
дати себе з найвигіднішого боку: козирнути 
своїми заслугами, статусом, успіхами? 
Тут ніколи не обходилося без гордині 
— гріха з гріхів, який Богові найогидніший. 
А ще мерзенніша Богові гординя замас-
кована, хитромудро прихована подобою 
доброчинства. Ось за що Господь Ісус 
критикував еліту, фарисеїв, що грішили 
самоправедною гордістю. І ще тоді, за-
довго до Шекспіра, Син Божий підібрав 
для них слівце, яким тоді називали акторів 
грецького театру: «гіпокрітес» — лицеміри, 
люди, котрі грали на публіку.

Ніколи не вражали Бога і наші грандіоз-
ні будови, чи то вавилонські вежі, чи храми 
або ж «титаніки». Щоб це краще зрозуміти, 
погляньте на дітей. Чим вони можуть нас 
здивувати? Знаннями? Вмінням? Силою? 
А втім, не спішіть поблажливо посміхатися. 
Хоч би тому, що Господь навів дітей для 
прикладу нам, назвавши їх подібними до 
жителів Божого Царства. І якщо хтось по-
збавлений лицемірної демонстрації, то це 
вже точно вони! І сльози в них справжні, і 
усмішки — не для клієнта, і віра дітей така 
гаряча і проста...

То що ж найбільше вражає Бога? На 
думку спадають дві речі. Бог неодмінно 
звертає Свою увагу на людей простодуш-
них. А, знаходячи в їх серцях хоч іскру ВІРИ, 
Він не приховує радісного здивування.

Авраам, Йосип, Мойсей, сотник, ха-
наанеянка — цей біблійний список міг би 
бути значно більшим, якби не друга при-
чина, протилежна першій — НЕВІРСТВО 
— мати лицемірства і славолюбства. І якщо 
ви хоч раз почуєте Божий голос, повний 
здивування: «Де віра ваша?», то можете 
себе привітати: Бог вражений вашим не-
вірством! Настільки, що навіть не може 
творити чуда.

«Маестро, завіса!».

«Безумний говорить у серці своїм: 
«Нема Бога!». Зіпсулись вони, і 
обридливий чинять учинок, нема 

доброчинця!.. Господь дивиться з неба на 
людських синів, щоб побачити, чи є там 
розумний, що Бога шукає» (Пс. 14:1-2).

Людину, яка відкидає Бога, Біблія на-
зиває «безумцем», а того, хто шукає Бога, 
— «розумним»!

Апостол Павло писав: «З цієї причини й 
терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, 
в Кого я ввірував, та впевнився, що має 
Він силу заховати на той день заставу 
мою» (2 Тим. 1:12).

Павло знав, у Кого увірував. Він гово-
рить не просто про християнську релігію, 
не про православну, католицьку чи протес-
тантську церкви — їх тоді ще не було. Він 
говорить про живе спілкування з Богом.

Одна жінка заявила: Ісуса розп’яли 
католики за те, що Він сповідував право-
славну віру. Фанатична і вкрай нерозумна 
заява. Але скільки людей, називаючи 
себе християнами, навіть не уявляють, 
де насправді народився і жив Христос! 
Тобто вони не мають ніякого поняття, у 
що вірять, і при цьому заявляють, що їх 
віра істинна і дорікають іншим, які, мовляв, 
зрадили «свою» віру.

Апостол Павло, на відміну від таких 
людей, точно знав, у Кого ввірував. І міг 
пояснити це будь-кому доступно і зрозу-
міло. Віра Павла будувалася не просто на 
якихось догмах, доктринах, заборонах чи 
обітницях. Його віра будувалася на осо-
бистій зустрічі з Тим, у Кого він вірив.

Інший апостол, якого звали Іван, 

описує це переживання так: «Хто вірує в 
Божого Сина, той свідчення має в собі» 
(1 Ів. 5:10). Усі, котрі знають, у Кого вони 
вірять, мають внутрішнє підтвердження 
своєї віри. Вони знають, що стоять на 
правильній дорозі.

Здоровий глузд запитує: чи є на світі 
справедливість? У світі стільки злих лю-
дей... Невже нема на них управи? Пови-
нна ж бути хоч якась кара для злочинців, 
інакше життя стає безглуздим.

Повинен бути причинно-наслідковий 
зв’язок. Злочинець повинен бути пока-
раний, доброчинець — винагороджений. 
Інакше який смисл робити добро?

Друге запитання — що таке смерть? 
Якщо життя — це школа, тоді де ми буде-
мо складати екзамени? Для чого вчитися, 
здобувати знання,  якщо вони помруть 
разом з людиною? 

Хтось скаже: для того, щоб передати 
їх наступним поколінням. Але для чого? 
Знання не може спасти прийдешнє по-
коління від тієї ж долі, яка випала й мені. 
До того ж у могилі мені буде абсолютно 
все одно, допомогли ці знання комусь чи 
ні, пам’ятає про мене хтось чи ні, яким 
словом мене згадують — добрим чи по-
ганим, поставлять мені пам’ятник чи ні. 
Моє існування закінчилось. Тоді яка мені 
користь від цього вчення?

І моє логічне мислення наводило мене 
на думку, що тут щось є, чого я поки що 
не знаю.

Якщо ми чесні з собою, то мусимо ви-
знати, що ми — далеко не найкращі люди 
на землі. Ми іноді робимо речі, які робити 
не варто і навіть соромно. Ми знаємо, що 
так робити погано, однак продовжуємо 
це робити. При всьому нашому бажанні 
бути добрими ми насправді далекі від 
ідеалів добра.

Як, наприклад, щодо поганих звичок? 
Чи можете ви кинути курити? Або пити — а 
всім нині відомо, що це — певний спосіб 
самогубства, дещо розтягненого в часі.

«Життя пусте, якщо в ньому нема 
подвигів і пригод», — сказав знаменитий 
Д’Артаньян. Але насправді життя пусте, 
навіть якщо воно повне подвигів і пригод, 
тому що в кінці у нього — смерть. Пусте, 

якщо воно повне гріха і шкідливих звичок. 
Життя наповнюється смислом, радістю і 
силою тільки тоді, коли в нього входить 
Христос. Тільки Бог, Котрий створив жит-
тя, може дати цьому життю смисл.

Він Той, Хто по-справжньому любить 
нас, Той, Хто знає всі наші страждання і 
незгоди. І Він єдиний, Хто може нам до-
помогти. Він — єдиний праведний Суддя, 
Який віддасть кожному за ділами його. «І 
як людям призначено вмерти один раз, 
потім же суд» (Євр. 9:27).

«Несправедливий — нехай чинить 
неправду ще, і поганий — нехай ще опога-
нюється. А праведний — нехай ще чинить 
правду, а святий — нехай ще освячується! 
«Ото, незабаром приходжу, і зо Мною за-
плата Моя, щоб кожному віддати згідно з 
ділами його» (Об. 22:11-12).

Якщо ваша совість свідчить, що ви 
грішник, вартий смерті, тоді для вас ця 
радісна новина: Христос був розп’ятий на 
хресті за ваші гріхи, замість вас!

«Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав життя 
вічне» (Ів. 3:16).

Помоліться і попросіть прощення за 
свої гріхи, попросіть Ісуса звільнити вас від 
них, і Він зробить вас воістину вільними.

proboga.com.

Людського. Бо так само, як за 
днів до потопу всі їли й пили, 
женилися й заміж виходили, 
аж до дня, «коли Ной увійшов 
до ковчегу», і не знали, аж поки 
потоп не прийшов та й усіх не 
забрав, — так буде і прихід Сина 
Людського» (Мт. 24:37-39).

У Посланнях святих апос-
толів також говориться про 
всесвітній потоп як про подію, 
що справді мала місце: «... 
і Він не помилував першого 
світу, а зберіг самовосьмого 
Ноя, проповідника праведности, і навів 
потопа на світ безбожних» (2 Петр. 2:5); 
«Вірою Ной, як дістав був об’явлення про 
те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив 
ковчега, щоб дім свій спасти...» (Євр. 11:7).

Христос і Його апостоли не могли наво-
дити «легендарні» і «неправдиві» свідчення 
про потоп на доказ правосуддя Божого.

Намагаючись «примирити» біблійну 
розповідь з геологічними науковими гіпоте-
зами, деякі богослови припускають, що по-
топ був не повсюдним, а охопив лише ті міс-
цевості і країни, які були заселені людьми.

Християнське богослов’я з цим по-
годитися не може, тому що це суперечить 
і смислу, і букві біблійної розповіді, в якій 
ясно сказано, що потопом покрилися всі 
найвищі гори по всій землі: «І дуже-дуже 
вода на землі прибула, і покрились усі гори 
високі, що під небом усім. На п’ятнадцять 
ліктів угору вода прибула — і покрилися 
гори» (1 М. 7:19-20).

Наукові геологічні гіпотези про потоп 
кілька разів змінювалися. Поки в допотоп-
них пластах землі не знаходили останків 
людей, геологи твердили, що потоп на землі 
був до появи людини. Після відкриття слідів 
людини в допотопних пластах землі факт 
існування людини до потопу не запере-

Вразити БогаВразити БогаВразити БогаВразити Бога
Коли Шекспір прорік своє зна-

мените: «Весь світ — театр...», йому 
ніхто надто не заперечив — драма-
тург знав сенс у цій справі і акторами 
людей назвав не випадково. Що під-
штовхнуло класика до такого висно-
вку, можна лише здогадуватися. Та 
все ж більшість із людей удостоїлися 
такої честі не за особливі артистичні 
здібності і блискучу зовнішність, а, 
швидше за все, за невтомну спрагу 
вразити оточуючих.

чить ніхто. А християнська Церква завжди 
вчила, що біблійна розповідь про потоп  
дійсно історична, це не міф і не легенда.

Нині наука опинилася перед досі не 
розгаданими явищами: величезними на-
копиченнями кісток тварин в ущелинах 
скель в одній із печер африканської країни 
Бурунді на пагорбі, що підноситься більш 
ніж на 100 футів над рівнем океану. В 
70-х роках минулого століття там знайшли 
величезну кількість кісток тварин, залитих 
затверділим крейдяним розчином. Тут були 
кістки тигра, рисі, вовка, лисиці, борсука, 
носорога, слона, зайця, кабана, коня, оленя 
і бика. Останки цих тварин були хаотично 
перемішані. На них не було видно слідів 
зубів хижаків і доторків людських рук.

Англійський археолог Генрі Говард впев-
нений, що всі ці різновиди тварин стали 
жертвою раптової повені, яка зігнала їх з 
величезного простору в одну печеру. А гео-
лог Річард Россман, присутній при вийманні 
кісток із печери, заявив, що лише теорія 
всесвітнього потопу може правдоподібно 
пояснити це явище.

У Біблії говориться, що до потопу «на 
землю дощу Господь Бог не давав... І пара 
з землі піднімалась, і напувала всю землю» 
(1 М. 2:5-6). З цього та інших біблійних тек-

стів виходить, що земну кулю, 
окрім повітряного шару, ото-
чував ще і шар водяної пари, 
що було причиною існування 
цілого ряду кліматичних умов, 
відмінних від сьогоднішніх. 

Сонячне світло, проходячи 
через шар водяної пари у 
верхніх шарах атмосфери, 
рівномірно розсіювалось у 
різних напрямках, досягаючи 
всіх широт з однаковою інтен-
сивністю. Завдяки своєрідному 
екрану з водяної пари тепло, 

випромінюване з поверхні землі, затри-
мувалось всередині земної атмосфери. 
Це створювало середовище з парниковим 
ефектом по всій території земної кулі, від 
полюсу до полюсу.

Всесвітній потоп пояснює багато архе-
ологічних загадок. У шкільній програмі із 
зоології розповідається про льодовиковий 
період, у результаті якого вимерли мамон-
ти. Але при цьому так і не з’ясувалося, 
чому при поступовому обледенінні смерть 
застала їх раптово: деякі з них гинули з 
непережованою травою в роті. Раптову 
смерть можна пояснити лише раптовим 
різким похолоданням. А саме це і відбулося 
в перші дні потопу. 

Зникнення захисного атмосферного по-
криття спричинило практично моментальне 
похолодання в полярних областях планети. 
У шари миттєво замерзлої водно-грязевої 
маси вмерзли мамонти, шаблезубі тигри та 
інші представники допотопної фауни.

Численні накопичення кісток тварин 
знаходять і в багатьох інших місцях земної 
кулі. Залишки тварин у пластах грунту в 
Сибіру показують, що ці тварини стали 
жертвою раптової водної катастрофи, 
яка ширилася з півдня на далеку північ. 
Шерсть, шкіра і м’ясо тварин, знайдені в 

сибірських районах вічної мерзлоти (інколи 
на значній глибині), такі свіжі, ніби тварини 
загинули напередодні. 

Усе це свідчить про те, що життя тварин 
було перерване насильницьки. Такого роду 
знахідки виявлені на Алясці, у Південній 
і Північній Америці, в Австралії, Азії. На-
явність «кладовищ» тварин, виявлених 
повсюдно, доказує, що катастрофа мала 
не локальний, а світовий характер.

Одним із найпереконливіших і незапере-
чних доказів всесвітнього потопу є відкла-
дення мулу і глини, що зустрічаються навіть 
на шпилях гір. Поблизу Якутська виявлені 
пласти мулу і чистого піску, які вчені вважа-
ють залишками води, що затопила колись 
всю поверхню Сибіру до Північного моря.

Обширні поклади вугілля, причиною 
яких стала раптово покрита водою рослин-
ність, — також один із доказів всесвітнього 
потопу. Океанські викопні рештки, знайдені 
на вершинах гір по всій землі; понад 270 
згадок про потоп в релігіях народностей 
всіх частин планети; обширні території з 
геологічними утвореннями, що вказують 
на велику кількість осадкових відкладень (в 
тому числі і Великий каньйон в штаті Коло-
радо, США), — уся земля просто насичена 
доказами всесвітнього потопу.

Реальність всесвітнього потопу — пи-
тання величезної ваги, оскільки воно без-
посередньо пов’язане з істинністю Самого 
Господа і вірою в Його слово. Христос гово-
рить, що дні перед Його Другим пришестям 
будуть нагадувати дні перед потопом: «Як 
було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина 
Людського» (Мт. 24:37). Окрім того, Він 
ясно і чітко описує, як це буде (Мт. 24).

І якщо Його слова про минуле не-
правдиві, то не можна вірити і в те, що Він 
говорить про майбутнє. Якщо потоп — ви-
мисел, отже, вимисел і Друге пришестя 
Ісуса Христа. Тоді і Сам Христос, і історія 
про Нього — міф.

З другого боку, якщо існують реальні, 
очевидні докази всесвітнього потопу, то 
вони свідчать і про істинність Христа, про 
достовірність Його слів і про Його майбутнє 
повернення.

Віра не для безумнихВіра не для безумних
«І пізнаєте правду, — а правда вас вільними зробить!» (Ів. 8:32).

Дехто вважає, що в Бога вірять 
лише слабкі і нерозумні, що думки 
про Бога приходять лише до тих, 
хто сам не може нічого досягнути 
і тому звертається до Бога.

Але віра в Бога не для нерозум-
них, які не вміють думати, не для 
лінивих, які не хочуть нічого дося-
гати самі, і не для фанатиків, котрі 
не зовсім розуміють, у що вони ві-
рять. Віра в Ісуса Христа звернена 
саме до людини розумної.

І лився на землю дощ...І лився на землю дощ...
«І зіпсулася земля перед Божим 

лицем, і наповнилась земля насиль-
ством. І бачив Бог землю — і ось 
зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло 
дорогу свою на землі. І промовив 
Господь до Ноя: «Прийшов кінець 
кожному тілу перед лицем Моїм, бо 
наповнилась земля насильством 
від них. І ось Я винищу їх із землі» 
(1 М. 6:11-13).

Розповідь про всесвітній потоп — на-
певно, найбільш відома з біблійних 
розповідей. Вчені-етнологи виявили 

серед народностей Європи, Азії, Америки 
й Австралії понад 200 легенд про потоп, сю-
жети яких вражаюче схожі в деталях і мало 
чим відрізняються від біблійного опису.

Питання про потоп — одне з найважли-
віших положень світогляду християнина. Ця 
світова подія пов’язана з історією про Ноя 
і його синів, від яких, згідно з Біблією, по-
ходять всі племена і народи землі (1 М. 6-9). 

Окрім історичного, всесвітній потоп має 
догматичне і моральне значення. Із ним 
пов’язане вчення про єдність і безперерв-
ність людського роду — від Адама через 
Ноя до нашого часу: «І поблагословив Бог 
Ноя й синів його та й промовив: «Плодіться 
й розмножуйтеся та наповнюйте землю!» 
(1 М. 9:1).

Потоп був посланий людству як кара за 
гріхи, за загальне моральне розбещення: 
«І бачив Господь, що велике розбещення 
людини на землі, і ввесь нахил думки серця 
її — тільки зло повсякденно. І пожалкував 
був Господь, що людину створив на землі. 
І засмутився Він у серці Своїм. І промовив 
Господь: «Зітру Я людину, яку Я створив, 
з поверхні землі — від людини аж до ско-
тини...» (1 М. 6:5-7).

Істинність потопу засвідчують слова 
Самого Спасителя, що для християнина 
має вирішальне значення, бо християн-
ська свідомість скоріше припустить, що 
увесь світ помиляється, ніж блюзнірськи 
подумає, що помилився Ісус Христос: «Як 
було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина 
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Православний священик Олександр 
Мень сказав: «Усі релігії — це 
спроби людини пізнати істину про 

Бога. Але християнство не релігія — це 
відповідь Бога на наше запитання. Справ-
жнє і повне прилучення до Бога можливе 
лише через Його безпосереднє явлення. 
Звичайно, стародавні містики і пророки, 
суфії, дервіші, індійські брахмани — усі 
вони через свій містичний досвід якоюсь 
мірою наближаються до Бога. Але все 
це йде через людські зусилля, через 
людську спрямованість вгору. І тільки в 
одному випадку — у випадку Христа Бог 
являється безпосередньо. Це єдине і най-
ясніше об’явлення, тому спасіння в Христі 
— унікальне і єдино можливе».

Люди звикли думати, що слово «релі-
гія» обов’язково має якесь відношення до 
Бога. Насправді воно заводить людину в 
такі нетрі, з яких важко знайти вихід.

Не раз жорстокість і великі неспра-
ведливості чинилися в ім’я релігії. Часи 
не змінилися. Мільйони людей мріють 
спастися, але по-своєму. Вони хочуть на-
креслити свою, придуману дорогу до Бога. 
Релігія — це людська спроба досягнути 
Бога через зведення Вавилонської вежі. 
Релігією може стати що завгодно.

А істинне християнство — це Бог, 
що приходить до людини через особисті 
стосунки: Він і ти; через виявлення Себе 
Святим Духом, через природу, совість, 
Писання та Ісуса Христа.

Про Бога можна розповідати багато, 
але краще з Ним зустрітися особисто. 
Зустріч з Богом — це не купа непотрібних 
обрядів і заборон. Зустріч з Ним — це 
торжество душі. Ось чому багато з нас, 
зіткнувшись з релігією, нічого не хочуть 
знати про Бога.

Сьогоднішнє суспільство не менш 
релігійне, ніж раніше. Яких тільки релігій 
не існує на цій землі. Але релігія — це під-
робка віри. Релігія — це сатанинський дух. 
Релігія ніколи не знала Бога, це мандрівка 
пустинею навколо гори. Релігія багато 
говорить про Бога і навіть проповідує 

про Нього, але не знає особисто Самого 
Бога. Релігію можна зустріти в будь-якій 
деномінації. Релігія — це те, що віддаляє 
людину від Бога. А навколобожжя ще 
нікого не спасало.

У Біблії читаємо: «І їм оголошу Я тоді: 
«Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, 
хто чинить беззаконня!»; «Отож кожен, хто 
слухає цих Моїх слів і виконує їх, подібний 
до чоловіка розумного, що свій дім збуду-
вав на камені. І линула злива, і розлилися 
річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась 
— та не впав, бо на камені був він засно-
ваний. А кожен, хто слухає цих Моїх слів, та 
їх не виконує, — подібний до чоловіка того 
необачного, що свій дім збудував на піску. 
І линула злива, і розлилися річки, і буря 
знялася й на дім отой кинулась — і він упав. 
І велика була та руїна його!» (Мт. 7:23-27).

Не знати Бога особисто — це і є безза-
коння. Написано: «А той відповів і сказав: 
«Люби Господа Бога свого всім серцем 
своїм, і всією душею своєю, і всією силою 
своєю, і всім своїм розумом», і свого ближ-
нього, як самого себе» (Лк. 10:27).

Як ти можеш любити Його всім серцем, 
якщо ти Його не знаєш особисто? Тому-то 
й релігійні люди відправили Сина Божого 
Ісуса Христа на хрест.

Чому люди, які називають себе істинни-
ми віруючими, не живуть як віруючі? Вони 
не хочуть проміняти «свою віру» на віру 
біблійну і живуть, як їм заманеться. Вони 
можуть відшукувати начебто написані в 
Біблії дозволи від Бога, як «культурно» 
пиячити під час релігійного свята і при 
цьому не працювати. Вони, як малі діти, 
можуть сперечатись про віру, навіть не 
усвідомлюючи, що це таке. Вони можуть 
молитися кому завгодно, навіть не по-
яснюючи, чому вони це роблять. Вони не 
розуміють, що релігія — це те, що не має 
життя і смислу. Всяка релігія, навіть «най-
істинніша», — витвір диявола. Вона ніколи 
нікого не спасала.

«Релігія — опіум для народу», — го-
ворив Ленін. Безбожна країна, в якій ми 
жили, дозволяла дозований «опіум» для 

свого безбожного народу. Навіть найза-
взятіші комуністи таємно хрестили своїх 
дітей в церковній купелі, не розуміючи, 
навіщо вони це роблять.

Змінились країна і люди, але не змі-
нилась релігія. Релігійні люди зустрічали 
Христа з пальмовими гілками. Вони ж 
і розп’яли Його. Релігійні лідери в часи 
Ісуса Христа так сильно хвилювались на-
пливом людей і грошей в «секту» Христа, 
як хвилюються і сьогодні. 

Толерантність, або ж терпимість, 
доречна щодо людей, але не щодо ре-
лігії і помилок. Ті, хто дуже надіється на 
терпимість, хочуть, щоб їх терпіли всі 
навколо. І в результаті демонські вчення 
приводять людину в пекло. Гомосексуалізм 
і одностатеві шлюби, пияцтво, наркоманія, 
розбещеність  — це те, що категорично від-
кидає Бог. І це також релігія. І як тільки ви 
заговорите мовою істини, уся їх терпимість 
відразу закінчується. І вони готові побити 
вас, закидати камінням.

Терпіть і мовчіть. Але не цього від нас 
хоче Бог. Бог любить людину, але ненави-
дить релігію. Він не буде з нею миритися. 
Бог любить навіть вбивцю, але ненавидить 
його діла.

Релігія придумала правила і традиції. 
Вона «відмінила» найголовніше — спасіння 
душі за благодаттю. Запитайте людей, 
які відвідують храм, що вони знають 
про спасіння своєї душі. Здебільшого усі 

говорять на взірець: «Що заслужили, те 
й отримаємо».

Але якщо це так, тоді навіщо треба було 
Ісусу Христу, Сину Божому приходити на 
цю землю і помирати мученицькою смертю 
за наші гріхи, якщо ми за них збираємось 
платити самі? Знати, що ти грішник, — це 
одне, але треба ще знати, яким чином 
можна виправдатися перед Богом.

Написано: «Нема праведного ані 
одного; нема, хто розумів би; немає, хто 
Бога шукав би, — усі повідступали, разом 
стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні 
одного! Гріб відкритий — їхнє горло, язиком 
своїм кажуть неправду, отрута зміїна на 
їхніх губах, уста їхні повні прокляття й 
гіркоти! Швидкі їхні ноги, щоб кров про-
ливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а 
дороги миру вони не пізнали! Нема страху 
Божого перед очима їхніми»... А ми знаємо, 
що скільки говорить Закон, він говорить 
до тих, хто під Законом, щоб замкнути 
всякі уста і щоб став увесь світ винний 
Богові. Бо жодне тіло ділами Закону не 
виправдається перед Ним — Законом бо 
гріх пізнається» (Рим. 3:10-20).

Перед Богом не може виправдатися 
ніяке тіло (жодна людина). «... Бо всі 
згрішили і позбавлені Божої слави» (Рим. 
3:23). Усі люди грішники. Ніхто не має 
права перебувати в присутності Божій. А 
отже, ніхто не може потрапити на небо. 
Грішники на небо не потрапляють, тому 

що «заплата за гріх — смерть» (Рим. 6:23). 
Тоді куди вони потрапляють? Правильно, у 
пекло. Ось головне завдання релігії.

Багато людей щодня просять: «Гос-
поди! Помилуй!». З їх слів вони каються 
кожного дня, але далеко не всі вони 
приймають прощення. Вони знову й знову 
повторюють завчені фрази молитвослова, 
а нічого в їхньому житті не змінюється.

Виявляється, у грецькому оригіналі 
Нового Заповіту слово «метанойя» — ді-
єслово, яке перекладається як «покаяти-
ся», має один-єдиний визначений смисл 
— «передумати». Часто люди найголо-
вніше в покаянні зводять до емоцій, але 
суть покаяння — не емоція. Покаяння 
— це рішення «повернутися», «піти назад». 
Це внутрішнє рішення, переміна розуму, 
зміна, що проявляється у зовнішньому 
повороті, поверненні, щоб іти в новому на-
прямку. Покаяння — це переміна способу 
мислення, що приводить до переміни у всіх 
інших проявах людського єства.

Людина хоче заслужити Божу милість. 
Але милість не була би милістю, якби за 
неї платили. Люди ніколи не зможуть 
виправити власні гріхи. Вони думають 
про покаяння як про необхідний власний 
внесок в очищення від гріхів. Однак по-
каяння ніколи не зможе стати платою за 
неправильні вчинки.

Як діє релігія? Насправді сатана не 
придумав нічого нового. Це просто старе в 
новій упаковці. Якщо до невіруючих людей 
він застосовує наркотики, то для тих, хто 
хоче пізнати Бога, він придумав релігію.

Опіум, опій — це сильнодіючий нар-
котик, отриманий із висушеного на сонці 
молочного соку, який добувають з недо-
спілих коробочок опійного маку. Завдяки 
високому вмісту морфінових алкалоїдів 
він використовувався як сильний зне-
болювальний засіб. Однак через швидке 
викликання наркотичної залежності тепер 
застосовується лише як сировина для 
одержання медичних препаратів.

Коли людина починає вживати нарко-
тики, здається, всі проблеми зникають. 
Навкруги стає тепло і світло. Але коли 
дія опіуму закінчується, чудовий теплий 
день перетворюється на темну, холодну, 
безсонну ніч.

Опіум створює в розумі інший, відмін-
ний від реального світ, спотворює сприй-
няття дійсності, тому що за наркотиком 
стоїть дух чародійства.

Релігія — опіум для народу, говорив 
Ленін. Сопробуйте релігійній людині 
щось довести. Релігія — це наркотик, в 
який сатана занурює людей. Тільки коли 
в тебе з Богом близькі стосунки, релігія 
тобі не страшна. Але якщо ти знаєш Бога 
лише з чиїхось розповідей, у тебе великі 
проблеми.

Віра — це не релігія, не купа непотріб-
них традицій і ритуалів. Віра — це особисті 
стосунки з Творцем.

Микола МАЗУРОВСЬКИЙ.

Хтось сказав: християнин повинен тримати в 
одній руці Біблію, в другій — газету. Коли ви 
так будете робити, то помітите: християнський 

світ поступово здає свої позиції ісламу.
Іслам насаджується двома хвилями. Перша 

хвиля  — вимирання нації. Бог наказав людині: 
«Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, 
оволодійте нею...» (1 М. 1:28). Однак нині рівень 
смертності значно перевищує рівень народжува-
ності. Причин кілька.

По-перше, занепад економіки. Економіка нашої 
країни залишає бажати кращого. Усе більше людей 
опиняються за так званою межею бідності.

З цього багато помилково роблять висновки: 
навіщо мені багато дітей? Навіщо плодити бідність? 
Звичним явищем для більшості молодих сімей є на-
родження лише однієї дитини. Двоє дітей — це вже 
героїзм. Троє — «Тобі що, робити нічого?..»

Друга причина — висока смертність населення. 
Усе більше чоловіків і жінок помирають в молодому 
віці. Смертність молодіє. Чому? Пияцтво, наркотики, 
низький рівень життя, хвороби серця, онкологічні 
захворювання, гріховний спосіб життя.

Третя причина — одностатева «любов». Усе 
вище піднімають голову різного роду збоченці. То 
тут, то там можна почути про гей-паради. У деяких 
країнах Європи давно вже узаконили одностатеві 
шлюби і навіть у школах дітей навчають з повагою 
ставитися до людей нетрадиційної орієнтації.

Усе більше «голубих» і «рожевих» намагаються 
відстоювати свої права в судах, заявляючи, що 
вони такі самі люди, як і гетеросексуали, і мають 
такі самі права.

Появилися навіть священики-гомосексуалісти. 
«Ми такі самі люди, як і ви!», «А що нам робити, 
якщо ми любимо один одного» — кричать збоченці. 

А суспільство здебільшого мовчить. Дивно, але на-
віть деякі християни іноді співчутливо ставляться 
до таких людей: «Ну що поробиш... Адже вони 
також люди... Ми повинні приймати їх такими, як 
вони є...»

А якщо завтра прийде зоофіл і скаже, що він по-
любив кізоньку Зірку? А якщо збоченець закохався в 
одинадцятирічну дівчинку? А як щодо некрофілів?

Друга хвиля ісламу — зелений терор. Практика 
таких країн, як Данія, Швейцарія, Франція, свідчить, 
що після занепаду народжуваності і зростання 
кількості людей нетрадиційної орієнтації появля-
ються ті, хто поповнює звільнену нішу з великим 
задоволенням. На місце бездітних сімей приходять 
мусульманські сім’ї, де 10-12 дітей — норма. При-
ходять люди, які однозначно негативно ставляться 
до різного роду збоченців, які вважають перелюб 
страшним гріхом і за який жорстоко карають.

Природа не терпить порожнечі. Ніша обов’яз-
ково заповниться. Ми й не помітимо, як і на наших 
вулицях появляться жінки в паранджах, як і в на-
ших містах, як гриби після дощу, почнуть виростати 
мечеті. І «голуба» революція змінить свій колір на 
зелений.

Спочатку вони просто будуть показувати, на-
скільки вони (мусульмани) нам потрібні. Яка, мовляв, 
від них користь, які вони добрі. Далі — більше. Вони 
почнуть відстоювати свої права. А потім... 

Щоб довідатися, що буде потім, достатьно 
глянути, що коїться нині в країнах Європи, де іс-

лам набирає сили в той час, як християнство йде 
на компроміс з гріхом. Потім замість пряника по-
явиться батіг. І якщо щось буде не так, не за їхніми 
принципами — завжди знайдеться моджахед, який 
вважатиме за честь забрати з собою на той світ 
десяток-другий «невірних».

Християни виявляють толерантність і терпи-
мість. У той час, як про Христа понавигадували купу 
анекдотів і  понамальовували немало карикатур, на 
пророка Магомета ніхто й слова не скаже. Чому? 
А тому, що мусульман бояться, а християни про-
мовчать. Християни покірно проковтнуть цю гірку 
пілюлю, чого мусульмани не зроблять ніколи. 

Згадаймо, як кілька років тому в одній газеті 
були опубліковані карикатури на Магомета. Хвиля 
обурення, мітингів і погроз прокотилася всім світом. 
Вибухи, теракти... За голови авторів тих картинок 
обіцяна велика винагорода, і вони досі переховують-
ся... Зате в мусульманських країнах християни під-
даються гонінню і знищенню, їх беруть у заручники, 
вбивають, знущаються над ними. А світ мовчить.

Коли в якомусь російському місті збиралися 
провести гей-парад, християни звично мовчали. І 
тоді проти геїв вийшли мусульмани! Гей-парад був 
відмінений!

Соромно за християнство. За сіль, яка втратила 
силу.

Я не закликаю брати до рук каміння. Я закликаю 
протверезіти і бути активними. Молитва і дія — це 
двоє весел одного човна.

«А віра — то підстава сподіваного, доказ не-
баченого».

Усяке надприродне чудо приходить природ-
ним шляхом. Бог відповість на наші молитви про 
спасіння, коли свої молитви і свою віру ми будемо 
підкріплювати ділами віри.

Дві хвилі ісламу... Чи можна їх зупинити? Впев-
нений, що так.

«Чи Мене ви боятись не будете?.. Мене, що пісок 
поклав за границю для моря, за вічну межу, якої 
воно не перейде: хоч повстануть, та не переможуть, 
і шумітимуть хвилі його, але не переступлять її!» 
(Єр. 5:22).

Знайдуться ті, хто не буде байдуже дивитись 
на це. Знайдуться Давиди, котрі вийдуть битися і 
вразять з Божою допомогою Голіафа.

Можливо, ти і є той Давид?
Олексій ТОМАШЕВСЬКИЙ.

Як пояснюють словники, релігія — це особлива форма усвідомлен-
ня світу, обумовлена вірою в надприродне. Вона включає в себе збір 
моральних норм і типів поведінки, обрядів, культових дій і об’єднання 
людей в організації (церкву, релігійне товариство тощо).

Релігія не тільки передбачає віру в існування вищих сил, а й встанов-
лює особливі відносини з цими силами.

Основи більшості релігійних уявлень записані в священних текстах, 
які, за переконанням віруючих, продиктовані чи натхнені безпосеред-
ньо Богом чи богами або написані людьми, що досягнули вищого рівня 
духовного розвитку, великими вчителями, особливо просвітленими чи 
посвяченими, святими тощо.

ОбережноОбережно  ——  релірелігіягія

Християнство здає позиції?Християнство здає позиції?
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Широко розплющивши очі, ми за-
нурюємось у світ фантастики 
і пригод, у нашій свідомості 

відбивається образ останнього героя. І 
ми усвідомлюємо, що важко довіритися 
звичайній людині. Значно безпечніше, 
коли наш спаситель приклеюється до 
стелі, як «людина-павук», або має при 
собі технічні досягнення «бетмена». 
Ми плачемо і сміємось, а потім радіємо 
щасливому кінцю, який неодмінно на-
стає. Але разом зі щасливим кінцем 
закінчується і казка. Ми повертаємося в 
повсякденну реальність, а в свідомості, 
наче сніжинка, що тане на долоні, ви-
паровуються останні образи доброго, 
спритного і сильного супергероя (він 
би точно прийшов на допомогу, якби 
з нами щось трапилося). Або ж за-
печатане надійно закарбовується в 
нашій пам’яті, адже воно не суперечить 
мріям і внутрішнім переконанням, і нам 
важко з цим розпрощатися; навпаки, 
ми втікаємо у віртуальний світ, шука-
ючи захисту у важкі моменти, роблячи 
спасителя реальним.

Він не з нами, але він є,  хоча й десь 
далеко, і одного разу появиться, як 
казковий принц на білому коні, а може, 
стоячи на березі, ми побачимо в морі 
ясно-червоні паруси і, зрозумівши, 
що це «він», кинемось назустріч, як 
Ассоль, покинувши недругів, усіх цих 
ненормальних людей, показавши їм з 
корабля язик. О, це було б чудово! 

Змінюється час, і образи спасителів 
зазнають найрізноманітнішої транс-
формації (якщо говорити про якийсь 
еталон). У старих героїв, наприклад, 
переважали делікатність, повага, і їх 
моральні принципи, природно, були на-
багато вищими за моральні принципи їх 
опонентів. Для сучасного ж супермена 
етика не обов’язкова, лиш би не браку-
вало порожніх гільз і точних попадань. 
Сучасний спаситель — холоднокровний 
комп’ютерний геній і безстрашний 
боєць. Це пусте, що він захоплюється 
випивкою і жінками і що богозневага 
та нецензурна лайка часто злітають з 
його язика. Він проривається вперед, 
ламаючи шийні хребці негідникам і 
зриваючи все навколо, його руки в 
крові по лікті, ворогові нема надії, 
поруч гинуть ті, хто йому допомогає 
(і з якою готовністю вони йдуть на 
смерть!). І нарешті після всього цього 
жаху непереможний втомлений герой 
ніжно пестить свою дитину, турботливо 
обнімає вродливу дружину — і не по-
мислиш, що зовсім недавно цей чоловік 
жорстоко і безжально проливав чиюсь 
кров. Так, наче вбити і тут же забути 
про свій вчинок можна легко і просто, 
без усяких наслідків!

Однак після таких вчинків з психікою 
навіть найсильнішої людини не все буде 
гаразд. Навряд чи розумно було б дові-
рити такій людині своє дитя чи власне 
життя. Інакше навіщо створювати 
реабілітаційні центри для ветеранів 
і учасників воєн? Вбити — означає 
перейти межу однієї із найсуворіших 
заборон, які дав людству Бог! Людство 
вже платило надто високу ціну, коли 
довірялося особам на взірець Нерона, 
Гітлера, Сталіна. Вони здавалися таки-
ми сильними і надійними, а в підсумку 
виявилися божевільними маніяками.

Окрім револьверів і рукопашних 
прийомів, на озброєнні в сучасних 
«спасителів» — окультна практика: так 
звана «біла магія», техніка медитації 
або космічна енергія. Наприклад, попу-
лярний серіал «Зачаровані» розповідає 
про трьох дівчат, в яких відкрився дар 
відьом, і тепер вони, звичайно ж, пови-
нні використати це для добра людей, 
виконуючи «велику місію, послану їм 
з небес». Ідея фільму розрахована на 
почуття людей, які не знають істини. 
Хтось починає вірити, що це чудово 
— мати такий «дар від Бога». Героїні 
підкреслюють благородство і безкорис-
ливість своїх намірів, хоч самі ж цьому 
і суперечать, безцеремонно втручаю-
чись у волю інших людей. Навіть Бог 
не чинить проти волі людини. Більше 
того, усе, що пов’язано з ворожінням, 
чарами, ідолопоклонством, — гидота 
перед Богом (3 М. 19:31; 20:6; Мал. 
3:5; Об. 21:8).

Біблія — священна книга, пророцтва 
якої збувалися і продовжують збувати-

ся з неймовірною точністю. Бережіться! 
Пророцтва небезпечні для тих, хто 
заграє з темними силами... Адам по-
рушив заборону Божу і духовно помер. 
Як тільки людина помре духовно, у 
неї появляється потреба у Спасителі. 
Отож у нас є потреба в Спасителі. По-
треба, що не дає спокою душі. Це — як 
вакуум, як порожнеча, що чекає Того, 
Хто її заповнить. Людина намагається 
заповнити цю порожнечу чим завгодно, 
і фальшиві лжемесії стають кумирами 
й об’єктами наслідування, що спрямо-
вують в нікуди.

Ви не згодні? Тоді чому на стінах та 
парканах ми досі бачимо лозунги: «Ві-
ктор Цой живий», хоч після смерті відо-
мого співака минуло досить часу, і вже 
підросло нове покоління, виховане на 
іншій музиці. А десь на заході в той же 
час в клубі знаменитої групи «Нірвана» 
біснуються підлітки, насолоджуючись 
співом соліста, що пустив кулю собі в 
голову. У стані наркотичного сп’яніння 
вони галасують: «Курте, ти — наш бог!» 
Що ж таке надзвичайне звершив він 
для них? Змінив їхнє життя? Його прах 
нині зберігається в горщику біля вівтаря 
в буддійському храмі. Чи це не поклонін-
ня? Біблія говорить: «Не зробите собі 
божків та ідола» (2 М. 20:4; 3 М. 26:1; 5 
М. 4:16, 4:23, 5:8, 7:25, 27:15. 29:17).

Ми раби того, хто визначає для 
нас напрям, хто дає силу рухатися, 
надихає і змінює нас: «Бо хто ким пе-
реможений, той тому й раб» (2 Петр. 
2:19). Які мізерні для Бога найбільші 
досягнення, які створило людство за-
ради свого імені! Вавилонська вежа 
не вистояла, але зате як надихнула. 
Ми навіть не задумуємося над тим, як 
багато достойних людей опинилися в 
пеклі: тих, хто творив в ім’я людей; кого 
ми називаємо геніями; хто впливав на 
хід історії. Добра людина, яка, однак, 
нехтує Божими принципами не може 
бути виправдана тільки тим, що вона 
— добра. І люди продовжують співати 

гімни у фан-клубах, прославляючи свою 
«зірку». Навіть появився медичний 
діагноз — синдром ССК: «сотвори собі 
кумира». Він появився на фоні задур-
манення прихильників музики.

Дивлячись на такі речі, починаєш ро-
зуміти попередження Біблії: «Ударить 
тебе Господь божевіллям, і сліпотою, 
і туподумством» (5 М. 28:28). Може, з 
цієї причини нинішня молодь психічно 
неврівноважена? Медицина створює 
найновіші антидепресанти і різного 
роду заспокійливі, залишаючи корінь 
проблеми недоторканим.

Справді, диявол розрахував пра-
вильно: усе, що стосується шоу-бізнесу 
— музика, кіно та інші розваги — це 
ключі для контролю над людьми. Світ 
потребує Спасителя, настільки потре-
бує, що готовий проковтнути будь-яку 
наживку диявола. 

Якось, зупинившись біля книжково-
го кіоску, я побачив, як багато різних 
методів спасіння пропонують яскраві 
фоліанти, брошури, багатотомники 
різного роду народних цілителів, магів, 
астрологів. Навіть прочитав назву од-
нієї з книг Володимира Судакова «Спа-
ситель. Феномен тисячоліть — Григорій 
Грабовий».

У такого роду книгах можна навіть 
знайти вірші з Біблії, що «підтверджу-
ють» правоту автора. Пригадую, один 
з друзів доказував мені «користь ури-
нотерапії», цитуючи Писання: «Адже 
написано: ріки живої води потечуть із 
утроби його». Так, але Ісус говорить про 
воду живу: «Хто вірує в Мене, як каже 
Писання, то ріки живої води потечуть із 
утроби його» (Ів. 7:38), а не про «магіч-
ні» властивості сечі. У Старому Заповіті 
Бог говорив про це як про нечистоти, 
радячи брати лопатку і виходити за 
табір (5 М. 23:13). Адам продав людство 
спокуснику, і люди живуть, керуючись 
власною хіттю.

Колишній послідовник «Трансцен-
дентальної медитації Махаріші Махеш 

Йоги, що пройшов курс «ТМ» і більш 
просунутий курс «СІДХІ», де прак-
тикувався так названий «літальний 
блок» (а простіше «левітація»), а нині 
— християнин і мій добрий друг, поді-
лився якось зі мною: «Я без особливого 
напруження занурювався в читання 
мантри — ряд гімнастично-духовних 
вправ, що вводять в транс, як і сама 
медитація, приділяючи цьому аж три го-
дини! Увірувавши в Ісуса Христа, інколи 
буквально примушую себе помолитися 
до Нього якихось півгодини. Якби я ви-
являв до спілкування з Господом такий 
же порив і посвячення, як до «ТМ», 
молячись по три години підряд, я вже, 
напевне, став би апостолом».

Почувши це, я усвідомив: раніше 
він догоджав своєму тілу, досягаючи 
«великої порожнечі», не зобов’язував 
себе нічим, живучи за волею князя, що 
панує в повітрі. І ось виявилось, що він 
— грішник, Христос пролив Своє світло 
в його життя, освітивши найтемніші 
сторони душі, і тіло заволало: «Ні-і-і! Не 
хочу! Я хороше! Мені не треба змінюва-
тись, я хочу душевного спокою! Дайте 
мені маленьку кімнатку, де я спокійно 
можу заглиблюватись в себе».

Існують явні диявольські прояви, 
коли відверто виражаються неприязнь, 
озлоблення, нетерпимість до Господа 
Христа. Неважко здогадатися про 
види діяльності, наприклад, сатаністів. 
Але навіть у відвертому визнанні свого 
бунту проти Бога антихристиянський 
культ, на жаль, не відчуває дефіциту 
в прихильниках. Можна обурюватися: 
«Що це таке, вони приносять в жертву 
тварин, роблять інші гидоти на пре-
стижних концертних майданчиках, як 
Мерлін Менсон, називаючи себе по-
сланцями темних сил, що торують шлях 
своєму володарю, а громадськість мов-
чить?!». Але для світу це просто чудова 
можливість заробляти гроші.

«Діти, остання година! А що чули 
були, що антихрист іде — а тепер з’яви-
лось багато антихристів — з цього ми 
пізнаємо, що остання година настала!» 
(1 Ів. 2:18). Дух антихриста вже у світі, 
а отже, і облудні ознаки, і чуда повинні 
проявлятися. Лідер однієї сатанинської 
рок-групи якось сказав християнському 
пасторові, що християни нерозумні і не 
досить посвячені своєму Богові. А ось у 
них на концертах люди виходять вперед 
і, піднімаючи руки, запросто віддають 
душі дияволу, отримуючи реальне 
зцілення від різних захворювань. Це 
правда! І це — ознаки останнього часу. 
Антихристияни також знають, за що 
воюють. Анти-Христос, або антихрист, 
— це противник, а противник не появ-
ляється просто так, його ціль — проти-
витися, наступати і захоплювати.

Однак це не зрівняється з тим, як 
дух антихриста проявляється, викорис-
товуючи Церкву, точніше тих, хто так чи 
інакше зараховує себе до неї. Хрестові 
походи, інквізиція виявляються сьогодні 
через ортодоксальний регресивний кон-
серватизм чи лібералізм. Тема хреста 
чи Христа кожного разу стає дратівливі-
шою, коли зачіпає чиїсь релігійні почут-
тя і переконання. Розп’яття, смерть за 
гріх, воскресіння для виправдання дуже 
дратують антихристів. Фарисеїв аж 
вивертало від Особи Христа. Його Ім’я 

служило вирішальним фактором, щоб 
переслідувати Церкву. Дух антихриста 
знає, що коли забрати Ім’я Господа з 
Біблії, то не залишиться нічого.

«Омертвіння» — це страшне слово, 
яке перетворює силу на ніщо, а слово 
— на порожній релігійний лепіт. І нині 
героями стають гомосексуалісти і 
маніяки. Чорний піар все модніший і 
модніший. А лібералізм взагалі заборо-
няє судити, що чорне, а що — біле. Ось і 
Єпископальна Церква «звільнила» себе 
від надмірної побожності і рукопоклала 
в священики людину нетрадиційної 
сексуальної орієнтації. Європа радіє: 
«Нарешті я звільнилася від рабських 
забобонів». А збоченець стає героєм-
першопрохідцем, який добився свободи 
і рівноправ’я мужеложникам, котрих 
судить Бог! Це — дух антихриста! 
Екуменізм і заклики до братерської 
солідарності незалежно від ставлення 
до Христа — це дух антихриста! Усякі 
об’єднання, мішанина різних культів з 
біблійними цитатами — це ніщо інше, 
як накопичення газів у животі при не-
розбірливості до їжі.

Світ опинився на краю водоспаду, 
а на краю час тече швидше. Ісус по-
переджував про це і, тому не варто 
нічому дивуватися, а краще бути гото-
вим до Його Другого пришестя, коли 
сили небесні захитаються і блискавиці 
миготітимуть від півночі на південь і від 
заходу на схід, на здивування і страх 
тих, хто твердить, що Христос уже 
тут, на землі. Краще бути готовим, щоб 
розпізнати брехню. «Тоді ж, як хтось 
скаже до вас: «Ото, Христос тут», «Ото 
там», — не йміть віри. Бо повстануть 
христи неправдиві і неправдиві про-
роки, і будуть чинити ознаки та чуда, 
щоб спокусити, як можна, і вибраних. 
Але ви стережітся! Я сказав вам усе 
наперед» (Мр. 13:21-23).

«Але ви стережіться!». Що озна-
чає це слово сьогодні для тебе? Коли 
переходиш проїжджу частину дороги, 
підходиш близько до вогню, до прірви, 
наскільки ти обережний у виборі своїх 
шляхів?

Ісус сказав: «Я — дорога, і правда, 
і життя. До Отця не приходить ніхто, 
якщо не через Мене» (Ів. 14:6). Мож-
ливо, антихрист вийде із середовища 
християн або ж буде зараховувати себе 
до християнства для ефективнішого 
спокушання багатьох, навіть вибраних. 
Сказано в Книзі Об’явлення 13:11: «І ба-
чив я іншу звірину, що виходила з землі. 
І вона мала два роги, подібні ягнячим, 
та говорила, як змій». Ягнячі ріжки 
— це камуфляж, щоб видавати себе за 
Агнця, але ти розпізнаєш його, коли він 
роззявить пащу і покаже зміїні ікла.

Хтось очікує Спасителя, а хтось 
претендує на його роль: «Бо багато 
хто прийдуть в Ім’я Моє, кажучи: «Це 
Я». І зведуть багатьох (Мр. 13:6). При-
ходили і приходять, не жаліючи ні себе, 
ні людей. Але з руки істинного Месії нас 
не вихопить ніхто. 

Нині триває підготовка до Друго-
го пришестя Ісуса Христа. Його вірні 
послідовники перебувають в Ньому, 
утверджуючись в істині, розширюючи 
Царство Боже. Але триває і підготовка 
до приходу антихриста. Дух антихриста 
через своїх лжеапостолів, вплив теле-
бачення, шоу-бізнесу, релігії, політики 
робить все, щоб спотворювати образ 
Спасителя, підганяючи під шаблон 
царства темряви.

Але ще залишається надія потрапи-
ти в команду вибраних, яких збере від 
чотирьох вітрів Син Людський, що гряде 
на хмарах з силою і славою. Потьм’яніє 
блиск людства, і якою ж наївною й об-
меженою виявиться фантазія ковалів 
кумирів, які здригнуться, відчувши 
могутність істинного Спасителя.

Руслан АБЛЯКІМОВ.

АНТИХРИСТАНТИХРИСТ
Світ потребує «спасителя» і очікує його в приду-

маних ним же персонажах. «Спасителі» виявляються 
в билинних епосах і в сучасних гостросюжетних 
кінострічках, де легендарні герої завжди приходять 
на допомогу і, як правило, перемагають, випустивши 
кров у кількох поганих хлопців. Що ніяк не заважає 
переможцям бути хорошими, адже вони це натворили 
заради добра.

Круті, мускулисті, браві хлопці, пишноволосі або 
акуратно прилизані, у строгому костюмі з мете-
ликом чи в обтягнутому наряді з лайкри з буквою 
«S» на грудях. Їх здібності завжди перевищують 
норми звичайних людей, і, звичайно ж, ними рухають 

лише «найсвітліші» і «найсправедливіші» почуття.
Характери їх різні. Є невідворотні ловеласи з 

романтичними манерами, здатні не лише знищувати 
противників, а й спокушувати жінок (яскравий приклад 
— Джеймс Бонд, агент 007). Бувають бунтарі-одинаки, 
які не в згоді з системою, однак, коли виникає загроза 
безпеці, система чомусь не може обійтися саме без 
них. До такого типу належить Рембо — мовчазний по-
хмурий хлопець із сірником в зубах. Служителі закону, 
космічні волоцюги, самітники з навичками східних 
єдиноборств і багато інших найнеймовірніших супер-
менів — плоди індустрії, наповненої бажанням безпеки 
і захисту, у чому гострий дефіцит відчуває світ.
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XXI вік — вік цивілізації. Од-
нак все більше й більше людей 
задумуються над смислом життя, 
усвідомлюючи людську гріхов-
ність і намагаючись зрозуміти, 
чому одні насолоджуються жит-
тям, а інші страждають. Небагато 
тих, котрі не вірять, що Бог є.

Людина приходить до усвідом-
лення того, що дасть звіт перед 
всемогутнім Богом за свої діла і 
прожите життя. Що очікує люди-
ну в майбутньому і чи простить 
Бог її гріхи, помилки, погані діла? 
Як спастися від майбутнього 
гніву Божого? Чи хоче Бог по-
карати людину, відправивши її в 
пекло? Як знайти дорогу істини, 
якщо навколо — обман і брехня? 
Світ був створений чудовим, що 
ж трапилось?

Гріхопадіння людини
Перший розділ першої книги Біблії 

розповідає про створення світу — того 
прекрасного світу, про який Бог сказав: 
«Вельми добре воно!» (1 М. 1:31). Не було 
ворожнечі, панувала повна гармонія.

Найпрекраснішим творінням Божим 
була людина. Вона мала чудове спілку-
вання з Творцем, єдине, чого очікував від 
людини Бог, — було не їсти від дерева 
пізнання добра і зла (1 М. 2:17). Людина 
не послухалася Бога, порушила заборону 
і впала в гріх.

Гріх — це відхід від Бога, блукання 
своїми власними дорогами, життя, під-
порядковане егоїстичним інтересам. Бог 
об’явив, що наслідком гріха стане смерть 
— і людина помре. Передусім — духовно. 
Життя в силі і достатку, у мирі і гармонії, 
у здоров’ї та радості, яке людина мала, 

перебуваючи у спілкуванні з Богом, 
стало недоступним. Зовнішньо людина 
продовжує існувати, але внутрішньо 
вона віддалена від Бога і Його слави 
— вона мертва.

Так гріхопадіння стало найсерйозні-
шою проблемою людства. Переходячи із 
покоління в покоління, гріх примножився 
(«І через розріст беззаконства любов 
багатьох охолоне» (Мт. 24:12). Людина 
докладає багато зусиль, щоб прикрити 
гріх, замасковуючи його різними назвами 
на взірець: «помилка», «омана», «непра-
вильне мислення», «всі так роблять», але 
від цього природа гріха не змінюється. 
І як не старається людина приглушити 
свою совість, вона залишається грішною, 
а наслідки гріха, як і раніше, — хвороба, 
розчарування, безвихідь і в кінцевому 
підсумку — смерть.

Гріх — не в тому, що людина не-
правдива. Гріх — це внутрішня смерть. 
У людині немає Божого життя, і вона не 
може створити його чи досягти своїми 
стараннями. Необхідно народитися за-
ново, народитися згори.

Гріх карається смертю
Але Бог не хоче смерті людини: «Чи 

Я маю вподобання в смерті несправед-
ливого? — говорить Господь Бог, — чи 
ж не в тому, щоб він повернувся з доріг 
своїх та й жив?» (Єз. 18:23).

Ось Божий план для людини. Людина 
гине, безнадійно заплутавшись в паву-
тинні гріха. Однак Бог має план звіль-
нення! Промінь світла пролився з неба! 
Подарована надія! Ще в Едемі Він обіцяв: 
«І Я покладу ворожнечу між тобою й між 
жінкою, між насінням твоїм і насінням її. 
Воно зітре тобі голову, а ти будеш жа-
лити його в п’яту» (1 М. 3:15). Протягом 
віків Бог підтверджував цю обітницю. 
Він навчав, що спасіння — тільки у від-

купній жертві, у заступництві Того, Хто 
понесе кару, призначену грішній людині.

Людство вражене 
гріхом
Хто, безгрішний і невинний, добро-

вільно прийняв би смерть заради відку-
плення людства перед Богом? Адже без-
грішних людей немає. Єдина можливість 
— Син Божий, Той, Хто міг би взяти на 
Себе гріхи світу. Про Нього пророкували 
пророки: Ісая («Тому Господь Сам дасть 
вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і Сина 
породить, і назвеш ім’я Йому: Еммануїл», 
(7:14), Захарія (розділ 3), Даниїл (9:25-
26), Михей («А ти, Віфлеєме-Єфрате, 
хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе Мені 
вийде Той, що буде Владика в Ізраїлі, і 
віддавна постання Його, від днів віковіч-
них» (5:1), за багато років до народження 
Відкупителя.

Особистість Ісуса 
Христа
Суперечкам про Особистість Ісуса 

Христа багато віків. Чим Він відрізнявся 
від інших релігійних вождів? Що — істина 
про Нього, а що — забобони, породжені 
духовним невіглаством?

Ісус народився в часи розквіту Рим-
ської імперії, на стику трьох найвелич-
ніших культур — грецької, римської і 
єврейської. Його життя і Його вчення, 
Його смерть і Його воскресіння заволо-
діли за останні дві тисячі років серцями 
і розумом мільйонів людей — як Його 
послідовників, так і Його переслідувачів. 
Ніхто: ні Будда, ні Магомет, ні Конфуцій 
не сказали того, що промовив Ісус: «Я 
— дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене» 
(Ів. 14:6); «Я й Отець — Ми одне!» (Ів. 
10:30). І це відрізняло Його від інших 
великих мужів.

Що таке віра? Багато людей задумують-
ся над цим питанням. І не всім це відкриття 
під силу. Віра – це глибоке відкриття від 
Бога, яке заховане  у простих і покірних 
серцях. Тобто справжня віра народжуєть-
ся через послух Богові. Тільки слухняна 
Божому Слову людина здатна повірити в 
те, що говорить Господь.

Марія, матір Ісуса Христа, була слухняною 
Слову. Вона розмірковувала над ним і збе-
рігала у серці своєму (див. Луки 2). Чому так 

важливо розмірковувати над Словом Божим? Тому 
що в житті, як і в році, є різні періоди – весна і літо, 
зима й осінь. Є періоди, коли ми готуємо грунт для 
посіву, а є час для збирання врожаю.

Саме ставлення до Слова Божого визначатиме 
нашу віру в Бога. Марія була послушною і благочес-

тивою дівчиною, і це допомогло їй повірити в чудо 
Боже. І коли Ісус Христос страждав за нас, Марія не 
все розуміла, але твердо знала, що Він – Спаситель 
світу, Еммануїл, що в перекладі означає «з нами Бог». 

Жива віра супроводжується ділами. Віра без діл 
мертва, наголошує апостол Яків. Віра без діл – це, 
насправді, не віра.

Одного дня в моєму серці загорілося велике 
бажання зайнятися виданням християнського бю-
летеня. Добре бажання. Бог тільки «за». Я почав 
молитися про це, залучив до молитви своїх друзів. 
І вони стали в проломі за прорив у новій справі. І 
наша спільна віра принесла плоди. Тим, хто вірний 
у малому, Бог готовий подати більше. Так діє Божа 
справедливість. Питання лише в тому, чи ти гото-
вий прийняти Його дар. Віра не буде справжньою, 
якщо це тільки бажання, порожнє мрійництво. Віра 
проявляється тоді, коли я готовий ризикнути своїм 
комфортом, спокоєм і зробити перший крок у неві-

У Біблії говориться, що любов 
«... не шукає тільки свого» (1 Кор. 
13:5). «Нехай не шукає ніхто свого 
власного, але кожен — для ближ-
нього!» (1 Кор. 10:24). Якщо людина 
вимагає від свого партнера інтим-
них стосунків, то вона шукає свого 
задоволення, а не думає про щастя 
іншого. І це насправді не любов, 
а егоїзм.

Міф1: інтимні стосунки до шлюбу 
— перевірка на сумісність

 Чи можна купувати взуття, не примі-
рявши його, або ж вибирати автомашину, 
жодного разу не проїхавшись на ній?

Людина — це не річ, якою можна 
скористатися і, якщо вона не підійшла за 
розміром, залишити на полиці магазину 
чи викинути на смітник. Сумісність — це 
не лише фізіологія (у цьому практично всі 
чоловіки і жінки сумісні), а значно більшою 

розбити чиюсь сім’ю, розлучитися з 
власним чоловіком (дружиною)... Однак 
на чужій біді щастя не збудуєш. Любов 
— це не тільки почуття, а ще й обов’язок, 
відповідальність, зобов’язання. Зраду і 
невірність не можна виправдати любов’ю 
чи пристрастю до іншої людини. Зрадивши 
одного разу, легко зрадити і вдруге. І те, 
що завдає болю і страждання іншому, не 
можна назвати любов’ю.

Любов — це ще й жертовність, зусилля, 
спрямовані на побудову відносин. Якщо 
у вогонь не підкидати дров, він швидко 
погасне. Кажуть, якщо нічого не робити 
зі шлюбом, він зруйнується сам собою... 
Якщо не вкладати у відносини, не підтри-
мувати вогнище любові, то від нього скоро 
залишаться холодні вуглинки.

Любов — це труд. Щоденний, напруже-
ний, непростий. Результатом цього труду 
є чудова винагорода — близькі стосунки, 
сімейне щастя, Боже благословення.
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«Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго- 

терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття» (2 Петр. 3:9).

Ісус Христос — не просто ім’я. Ісус 
(Єгошуа) з єврейської перекладається 
як Господь — Спаситель, а Христос 
(Месія) — Помазанець, що вказує на 
священицьке і царське призначення Ісу-
са і утверджує Його в ролі Священика і 
Царя, про що звіщали пророки Старого 
Заповіту.

Ісус Христос — Однороджений Син 
Божий. Біблія вчить, що Ісус Христос не 
має початку, Він вічний і Він — втілений 
живий Спаситель.

Одвічність, безгрішність, статус Бого-
людини Ісуса Христа неможливо збагнути 
людським розумом. Але Він справді од-
вічний («... дорогоцінною кров’ю Христа, 
як непорочного й чистого Ягняти, що 
призначений був іще перед закладинами 
світу, але був з’явлений вам за останньо-
го часу», 1 Петр. 1:19-20); Він справді ні 
разу не згрішив («Бо ми маємо не такого 
Первосвященика, що не міг би співчувати 
слабостям нашим, але випробуваного в 
усьому, подібно до нас, окрім гріха», Євр. 
4:15); і Він справді Бог і людина в одній 
особі («Один бо є Бог і один Посередник 
між Богом та людьми — людина Христос 
Ісус», 1 Тим. 2:5).

Ісус жив скромно, не бажаючи ні 
почестей, ні слави, поводився просто і 
сумирно, навчаючи Своїх послідовників 
простим істинам, показуючи їх у дії. І при 
цьому Він був великим Учителем. Він на-
вчав переконливо і владно, багато людей 
прислуховувалися до Його слів і дивува-
лися Його вченню. Йому приписували 
звання пророка, але Петро, натхненний 
Духом Святим, сказав, що Ісус — Син 
Бога живого!» (Мт. 16:16).

Ісус пророкував, робив чуда, зцілював 
хворих, воскрешав мертвих, виганяв 
демонів, закликав прийти до Отця через 
Себе. Ісус з самого початку знав, що прий-
шов на землю для того, щоб прийняти 
смерть. Знав, що Йому належало стати 
жертовним Агнцем Божим, взяти на Себе 
кару за гріхи світу, щоб відкупити світ 
від прокляття, яке прийшло через гріх. 
Він призначений був вирішити проблему 
гріха: «Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не згинув, але мав жит-
тя вічне. Бо Бог не послав Свого Сина на 
світ, щоб Він світ засудив, але щоб через 
Нього світ спасся» (Ів. 3:16-17).

Спасіння людини
Людина повинна померти за своє 

беззаконня, тому що «заплата за гріх 
— смерть, а дар Божий — вічне життя в 
Христі Ісусі, Господі нашім!» (Рим. 6:23). 
Ісус Христос помер, взявши на Себе гріхи 
кожного з нас, Своєю смертю заплативши 
за наші злочини. Боголюдина в терновому 
вінку стікала кров’ю... Це наші гріхи при-
били Його до ганебного знаряддя страти 
поруч з розбійниками.

Розп’ятий Христос — доказ Божої 
любові. Гріх переможений на хресті! 
Своєю смертю і Своїм воскресінням 
Ісус відкрив кожному, хто повірить у 
Нього, можливість прийняти втрачене 
після гріхопадіння Боже життя. Почуття 
осудження не має більше влади в житті 
віруючого. Двері до Бога відчинені. Люди-
на може знову перебувати в спілкуванні з 
Творцем, одержавши допомогу від Бога. 
Кров Ісуса, пролита на хресті, — це кров 
Нового Заповіту, гарантія нашого спасіння 
від пекла.

Христос, звершивши спасіння людства, 
проклав дорогу до Бога, до вічного життя. 
Обрати цю дорогу, дорогу примирення з 
Богом через віру в Ісуса Христа, Господа 
і Спасителя — вибір людини. Це дорога 
світлої, високої цілі і світлої вічної радості, 
дорога послуху Небесному Отцеві, Який 
любить прощати грішнику, що кається, 
дорога вузька, якою небагато ходять.

Як отримати народження згори і здо-
бути нове життя? Ми народжуємось від 
Нього, коли визнаємо, що ми грішники; 
каємося у своїх гріхах; благаємо Христа 
простити нам; запрошуємо Його увійти в 
наше серце і просимо Його керівництва.

Народження згори 
— це таїна
Божественне життя проникає в душу 

людини, здійснюючи певну роботу в її сер-
ці. Людина стає дитиною Божою. Світло 
Боже розгоряється в її єстві, змінюючи 
характер, звички, світогляд. Дух Божий 
спрямовує на шлях істини. Це — наро-
дження згори.

Три фактори формують справжню 
історію людства — сповнене гріхом ми-
нуле, переповнене печалями теперішнє і 
неминуча смерть у майбутньому. Але Ісус 
Христос — вирішення цих проблем!

l ДУМКА

Без страху дивитися в майбутнє
домість. Це нове й неймовірне, але це краще, аніж 
сидіти з порожніми мріями й очікувати жорстокого 
розчарування.

Підсумовуючи, можна зробити висновок: віра 
тільки тоді жива і справжня, коли ти готовий 
ризикнути  всім заради Того, Хто дає більше, ніж 
просто земні достатки, – мир і спокій, вічне життя 
в Христі Ісусі. 

Серед справжніх героїв віри немало тих, хто не 
побоявся залишити свій земний комфорт і доста-
ток, а натомість отримав найбільший скарб – Божу 
любов, вічну надію і радість спасіння. В Ісуса не 
було власного дому, але дах над головою Він мав 
завжди. Він не мав власного осла, але в’їхав  у 
Єрусалим на ослі; у Нього не було грошей, але з 
рота риби Його учень витягнув гроші для сплати 
податку. Не завжди була в Нього їжа, але Він без 
проблем нагодував п'ять тисяч люду, не рахуючи 
жінок і дітей, двома рибинами і п’ятьма хлібами. І 

все це було можливим тільки тому, що Ісус знав 
Свого Отця і був слухняний Йому. Оце справжнє 
багатство – не мати нічого свого і водночас мати 
все! Це справжня віра і жива надія для тих, хто 
прагне істини. 

Це життя, яким я намагаюся жити. Чесно кажу-
чи, нелегке життя, але тим більше місця в ньому 
для подяки і хвали Богові. На кого можна сьогодні 
надіятися? На людину, яка через якісь незручні 
обставини готова покинути, зрадити? На гроші, які 
нині є, а завтра через інфляцію ти залишишся з 
повним нулем у кишені?

Дорогий друже, можливо, ти втомився шукати 
справжнього щастя, можливо, тобі багато пропо-
нували, але з того нічого не вийшло, і сьогодні ти 
плекаєш нові надії. Не мрій дарма. Тобі потрібно 
прийняти рішення: залишити те, що не дає рухатися 
вперед, покаятися в усіх гріхах, забути нездійснені 
мрії і запросити у своє життя Ісуса Христа, Який 
подарує вічну надію. Тільки тоді у твоєму житті 
почнуться по-справжньому добрі зміни.

Ні-ні, Ісус – не паличка-виручалочка. Але Він 
навчить тебе, як стати переможцем, як без страху 
дивитися в очі майбутньому. Успіхів тобі, друже.

Валентин ОПРЯ.

мірою результат емоційного зближення, 
взаєморозуміння, налаштування близьких 
взаємин.

Більшість молодих людей, які переві-
ряли себе на сумісність до шлюбу, попри 
це скоро розлучаються (про це свідчить 
статистика). «Примірка», на жаль, не до-
помогла їм зберегти  добрі стосунки.
Міф 2: інтимні стосунки до шлюбу 

— доказ любові
 Якщо відмовляєшся від інтиму — зна-

чить, не любиш. Однак любов та інтим 
— не одне і те ж. Люди — не кролики, яки-
ми рухають тваринні інстинкти. У кожної 
людини свій внутрішній світ, емоції, душа. І 
любити треба не лише її тіло, а й душу.

Якщо ти по-справжньому любиш 
людину, то будеш чекати. «Любов довго-

терпить» (1 Кор. 13:4). Доказом любові 
є не цьогочасна пристрасть, а здатність 
очікувати — стільки, скільки потрібно.

Міф 3: законний шлюб 
вбиває любов

 Навіщо потрібні якісь формальності, 
якщо ти любиш людину? За статистикою, 
кожний третій шлюб — «громадянський». 
Насправді це ніякий не шлюб, це просто 
співжиття, стосунки без обов’язків і від-
повідальності. А справжня любов бере на 
себе обов’язки і несе відповідальність за 
іншу людину.

Законний шлюб не вбиває любов, а, 
навпаки, робить її міцнішою, захищенішою. 
Небажання узаконити відносини свідчить 
про егоїзм партнерів і ненадійність їх 
почуттів. Штамп у паспорті — це не фор-

мальність, а підтвердження серйозних 
намірів людини побудувати справжні 
стосунки зі своїм коханим (коханою).

Міф 4: якщо шлюб не вдався, 
вихід — розлучення

Можна спробувати знайти щастя в 
іншому шлюбі (третьому, четвертому 
тощо), починаючи все заново, з «чистого 
листка».

Розлучення — це завжди глибока 
травма і трагедія. Це не вихід з проблеми, а 
глухий кут, з якого вже нема виходу. Це як 
ампутація — лікарі борються з хворобою, 
поки є хоч маленький шанс, а після ампута-
ції органу лікувати його вже марно...

Розлучившись, ти не починаєш жити 
з «чистого листка», навпаки, принесеш в 
новий шлюб старі проблеми. Наступний 
шлюб, як правило, буває ще слабшим, 
ніж попередній.

Міф 5: головне — це любов
 Якщо дуже любиш людину, то в ім’я 

любові можна піти на все — зрадити, 

l ІСТИНИ

Міфи про любовМіфи про любов
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Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»
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Р/р 26002000007923  ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Стежте за програмою телепередачУВАГА

Щонеділі о 17:00 та щопонеділка о  9:00 
дивіться християнську телепередачу «Вірую» 

на каналі ТРК  «3-студія». 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. 

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, 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 -9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.

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.

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

Християнська церква
www.bethezda-church.org

За адресою:
м. Львів, вул. В. Великого, 50

(гот. «Гетьман»)
тел. (032)295-04-35

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:
Неділя - 11:00
Четвер - 18:30

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 12:00-14:00
(Богослужіння)
Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)
Субота: 18:00
(молитовне 
служіння)

Діти – найцінніший скарб, який Бог 
дарує батькам, Церкві і суспільству. Тому 
виховання дитини – найголовніший, най-
святіший обов’язок. На жаль, трапляються 
батьки, які не хочуть розуміти цього, тому 
що вони далекі від Бога. І в результаті діти 
ростуть сиротами. 

Ми, християни, не можемо стояти осторонь. І саме тому в м. Тлумачі з 
ініціативи християнської місії милосердя «Добрий самарянин» та Івано-Фран-
ківської церкви християн віри євангельської 2005 року був створений Центр 
опіки дитини «Рідна оселя». 

Сьогодні в «Рідній оселі» проживають 27 дітей-сиріт та дітей з неблаго-
получних сімей віком від трьох з половиною до 17 років.  На їх утримання 
держава не витрачає ні копійки – ЦОД «Рідна оселя» функціонує лише за 
рахунок добровільних пожертв.

Якщо для вас милосердя – вимога серця і душі, діти будуть вдячні за ваші 
щирі пожертви, а Бог віддячить вам особливими благословеннями.

Дякуємо всім, хто вже відізвався на наше прохання, за щедрі пожертви.

УВАГА! Новий рахунок «Рідної оселі»: 
р/р 26006000008735, в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023

«РІДНА ОСЕЛЯ»«РІДНА ОСЕЛЯ»

Адреса: вул.Винниченка, 42, м. Тлумач, 78000, Україна;
тел. (03479) 2-13-78; факс (0342)50-10-21; моб. 8 050 209-55-44;

www.ridnaoselya.if.ua

Як часто ви молитесь? Щодня? Час 
від часу, коли, наприклад, збираєтесь 
разом з іншими християнами? Коли у вас 
виникають труднощі? Молитеся ви вдо-
ма чи лише раз на тиждень в церкві?

Регулярна молитва вимагає від нас 
дисципліни. На жаль, багато людей 
моляться, коли є настрій. То вони надто 
втомилися, то не можуть вранці встати 
раніше, щоб помолитися, то надто за-
йняті своїми справами.

І все-таки, як часто треба молитися? 
Ось відповідь: «Усякою молитвою й 
благанням кожного часу моліться духом, 
а для того пильнуйте з повною витри-
валістю та молитвою за всіх святих» 
(Еф. 6:18). 

Розглянемо грецьку фразу «en panti 
kairo» — «кожного часу». Слово «panti» 
— «кожного». Це узагальнене слово 

46 відсотків 
жителів Англії 
не вважають 

Різдво 
релігійним 

святом
Різдво не вважають релігійним свя-

том 46% жителів Британії. Натомість 
51% респондентів із вдячністю згадують 
у цей день Спасителя, про що свідчать 
результати опитування, проведеного на 
замовлення Лондонського богословсько-
го центру «Теос» серед тисячі дорослих 
англійців.

З останніми солідарні 65% шот-
ландців, з них 56% жінок (проти 47% 
чоловіків), а також більшою мірою, ніж 
інші вікові групи, респонденти від 18 до 
24 років (55%).

У ході дослідження також з’ясу-
валося, що кількість людей, які мали 
намір відвідати святкові Богослужіння, 
скоротилась до 36% порівняно з 44% 
у 2008 році, 68% населення збиралися 
зустрітися на Різдво з сім’єю, 6% не 
планували з кимось зустрічатися.

Директор центру «Теос» Пол Вуллі 
здивований тим, що частіше за інших ре-
лігійну сутність у Різдві схильні вбачати 
молоді люди.

ChristianPost.

За інформацією німецького видання 
Frankfurter Rundschau, у кількох 
католицьких єпархіях Німеччини 

порівняно з 2009 роком різко зменши-
лась кількість віруючих.

Офіційні дані будуть опубліковані 
через кілька місяців, але вже тепер зареєстровано велику кількість тих, що 
покинули Церкву, в єпархіях Аугсбурга, Штутгарта і Тріра.

У баварському Аугсбурзі, єпархією якого керував скандальний єпископ 
Вальтер Мікса, Церкву покинули 11 351 чоловік. Торік у цьому місті аналогічний 
показник становив 6 953 особи.

В єпархії Штутгарта вже в середині листопада не дорахувалися 17 169 
парафіян. В єпархії Тріра до кінця листопада Церкву покинули 7 029 католиків, 
а в єпархії Гамбурга кількість католиків зменшилася на 4 437 чоловік.

Віце-президент Центрального комітету католиків в Німеччині Карін Карт-
манн висловила «глибокий жаль» з приводу різкого скорочення кількості 
католиків у різних єпархіях. Вона вважає, що Католицька Церква повинна 
терміново почати роботу з програми «нової культури довір’я», щоб залучити 
якомога більше нових членів.

Ще один фільм про Гаррі Поттера вийшов на 
екрани кінотеатрів, і Стів Волберг, автор нової 
книги «Розвінчання Гаррі Поттера і чаклунство. 
Небезпека магії», наполегливо рекомендує не 
дивитися його.

Волберг, автор бестселерів, висловив свою стурбованість 
тим, що тенденція до чаклунства, вампіризму й окуль-
тизму серед підлітків зростає від початку захоплення 

Гаррі Поттером в 1997 році у Великобританії. Серія романів 
про Поттера, написана Дж. К. Роулінг, повна чаклунства, магії 
і чорної магії, зазначає Волберг.

«Чим більше я переглядаю ці книги, тим більше розумію, 
наскільки духовно небезпечний цей матеріал, — говорить він. 
— Хоча це і художній твір, там дуже багато реальних пере-
плетінь зла. Я впевнений, що Гаррі Поттер робить великий 
внесок в чорну магію».

l ОЗНАКИ ЧАСУ

Як часто треба молитися
охоплює все, навіть найдрібніші деталі. 
А слова «kair» перекладається як «час, 
період».

Послання до Ефесян 6:18 передає 
наступну думку: «Моліться повсякчас, 
коли появляється можливість, де б ви не 
перебували і чим би не займалися. Ви-
користовуйте кожний зручний випадок, 
кожну слушну мить, кожну можливість, 
щоб молитися...»

Якщо ви серйозно ставитесь до 
свого духовного життя, тоді у вас не-
має вибору: молитися чи не молитися. 
Християни повинні поставити молитву 
першою у списку важливих справ. Але, 
як це не сумно, багато християн не нада-
ють молитві великого значення.

Нехай від сьогодні молитва стане 
одним із ваших пріоритетів. «Але в мене 
нема часу молитися!» — заперечите ви. 

Якщо ви дуже хочете щось зробити, то 
знайдете на це час; якщо ви рішуче 
налаштовані молитися, ви завжди зна-
йдете час для молитви.

Можливо, у вас щільний графік 
роботи, тоді моліться при кожній на-
годі. Почніть практикувати це від 
сьогодні. Твердо вирішіть, що відтепер 
молитва стане для вас першочерговою 
справою.

«Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом, а для того
 пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих» (Еф. 6:18).

Волберг також стверджує, що хоча Роулінг і заявляє, бу-
цімто в серії з семи книг є християнські теми, насправді вона 
стала каналом проникнення зла. «Для мене вона — як Єва, яка 
не розуміє, що стає каналом для диявола», — пояснює він.

У своїй книзі Волберг наводить кілька прикладів із життя 
людей, котрі втягнулися в чаклунство саме завдяки Гаррі 
Поттеру.

Підлітки, пояснив він, дуже сприйнятні до цих тем. Вони 
захоплюються ідеєю про те, що магія дає силу. Але Волберг 
хотів би нагадати їм про ще більшу силу: «У Бога є сила, яка 
набагато переважає чаклунство, — це сила любові і вічного 
життя», — сказав він.

Волберг опублікував понад 25 книг, які викривають серію 
книг про Гаррі Поттера, а також сагу «Сутінки» — ще одну 
популярну серед молоді серію романів.

Автор підкреслює, що саме батьки, насамперед, повинні 
допомогти своїм дітям, відвертаючи їх від культури чаклунства 
і культів. Саме цьому навчає Біблія, зокрема відомий текст із 
Приповістей 22:6: «Привчай юнака до дороги його, і він, як 
постаріється, не вступиться з неї».
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