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Слова мудрості: «« Кожна спокуса — це можливість довіритися Богові Кожна спокуса — це можливість довіритися Богові».».
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Наталія Королевська пропонує запровадити 
традицію – щорічну молитву за Україну

Зустріч відбулася 25 серпня у примі-
щенні головної канцелярії ВСО ЄХБ 
під головуванням старшого єпископа 

Української Християнської Євангельської 
Церкви Леоніда Падуна.

Зокрема глави євангельських Церков 
звернули увагу на відсутність відповідей з 
боку Мінюсту на останні звернення членів 
Ради з конкретними пропозиціями. 

Фестиваль християнської Фестиваль християнської 
пісні пройшов нпісні пройшов на Прикарпаттіа Прикарпатті

Глави євангельських Церков заявляють 
про брак діалогу окремих міністерств з 
конфесіями

Крім цього, вже другий рік не склика-
ються засідання Громадської ради з питань 
співпраці з релігійними організаціями, 
утвореної при МЗС. З цієї причини, як 
вважають учасники засідання, виникають 
проблемні питання, подібні до урядового 
рішення про зміну візових процедур 
в'їзду в Україну, що створили перешкоди 
для іноземних священнослужителів та 

студентів духовних навчальних закладів.
Глави євангельських Церков закликали 

Міністерство культури України сприяти 
побудові належного діалогу з цими та 
іншими міністерствами для розв’язання 
актуальних проблем.

Окреме занепокоєння члени Ради 
Євангельських Протестантських Церков 
України висловили у зв’язку зі склад-

нощами, які виникають у відносинах з 
органами місцевого самоврядування, під 
час організації урочистих заходів з нагоди 
святкування 450-річчя Пересопницького 
Євангелія, зокрема у Києві та Харкові. 

Глави Церков не полишають надії 
на проведення запланованих раніше 
Євангельських читань як спільного між-
церковного свята на одній із центральних 
площ столиці. 

Присутні також обговорили особливості 
процесу вдосконалення законодавства про 
свободу віросповідання. Офіційну позицію 
з цього приводу показав представник 
Держкомнацрелігій та Мінкультури Воло-
димир Любчик.

Учасники засідання підтримали позицію 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних ор-
ганізацій про недоцільність поспішних змін 
до чинного Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації», наголошу-
ючи на потребі збереження високого рівня 
свободи віросповідання в Україні.

Під час засідання народний депутат 
України Володимир Марущенко (партія 
ХДС) розповів про громадську ініціативу, 
спрямовану на забезпечення українських 
шкіл підручниками для вивчення предмета 
«Основи християнської етики» та по-
ліпшення духовно-морального виховання 
учнів. Глави євангельських Церков висло-
вили підтримку пропозиціям, які висловив 
парламентар.

ІРС.

Народний депутат України від 
фракції «БЮТ-Батьківщина», голова 
народної колегії Всеукраїнської гро-
мадянської акції «Вперед» Наталія 
Королевська пропонує запровадити 
традицію: кожного року напередодні 
Дня незалежності збиратися в духо-
вних центрах і молитися за Україну.

Про це вона заявила на відкритті 
меморіального Хреста пам’яті у с. 
Буках, повідомили у прес-службі на-
родного депутата.

Віддаючи данину пам’яті українцям 
– жертвам Голодомору, політич-
них репресій та війн, Н. Королев-
ська підкреслила, що 20 років тому 
ми отримали не лише свободу, а й 
відповідальність за своє майбутнє.

«Перед цим Хрестом пам’яті ми 
присягаємо, що численні жертви в ім’я 
України були не марними», – сказала 
народний депутат.

При цьому Н. Королевська зазна-
чила, що 20 років тому народ України 
став вільним та незалежним, але не 
надто далеко відійшов від минулого. 
«Українська влада досі так і не змогла 
зрозуміти, що разом із свободою та 
незалежністю приходить і велика від-
повідальність – відповідальність перед 
народом за незалежність країни та 
свободу її громадян. На жаль, для тих, 
хто керував країною протягом останніх 
20 років, цей тягар відповідальності 
виявився надмірно важким».

УНІАН.

Через відсутність діалогу з Міністерством юстиції та Міністерством за-
кордонних справ України виникають проблемні питання у сфері державно-
церковних відносин, у тому числі в законодавчій площині. Про це йшла мова 
під час засідання Ради Євангельських Протестантських Церков України.

Ясного недільного дня з багатьох об-
ластей України в Корости з’їхалися 
християнські музичні гурти, окремі 

виконавці, промовці… Більше тисячі гляда-
чів зібралися просто неба, щоб послухати 
прекрасні християнські пісні. Особливо 
раділи діти, яких тут було немало і для 
яких влаштували ігри, розваги, конкурси з 
великою кількістю призів і подарунків.

Відкриваючи музичне свято, старший 
пресвітер Івано-Франківського обласного 
об'єднання церков християн віри єван-
гельської, заступник старшого єпископа 
Церкви ХВЄ України по південно-західному 
регіону Юрій Веремій привітав присутніх 
і на підставі Божого Слова пояснив, яке 
велике значення мають хвала і поклоніння 
Творцеві, у тому числі і через пісню.

Духовий оркестр з волинського містеч-
ка Горохова виконав добре відомі та нові 

Прикарпаття, край обдарований і творчий, зба-
гатився на ще одне чудове починання: 14 серпня 
на теренах Івано-Франківщини відбувся фестиваль 
християнської пісні «Джерело».

Подія проходила в мальовничому, хоча і віддале-
ному гуцульському селі  Корости. Ініціатором прове-
дення музичного свята став лідер і соліст відомого 

у християнських колах України та за її межами гурту 
«Джерело», автор і виконавець Василь Грималюк. До 
організації і проведення заходу активно долучилися 
пастори євангельських церков М. Стринада (смт. Бере-
гомет) та В. Хром’як (м. Солотвино), а також численні 
волонтери – місцеві жителі, молодь, представники 
української діаспори, представники влади.

християнські твори. Участь у фестивалі 
«Джерело» взяли також християнські гур-
ти «Пілігрим» (м. Чернівці), «Благовісник» 
(м. Тернопіль), «Вибирай сьогодні» і «Дже-
рело» (м. Івано-Франківськ) та окремі ви-
конавці – В’ячеслав Хром’як (м. Солотвино, 
Закарпатська обл.), Володимир Бардець-
кий (м. Івано-Франківськ), Клаудіо Сімйон 
(Румунія), вокальний дует з міста Коломиї.

До гостей звертався також Роман 
Шеремета, наш земляк, який нині мешкає 
у США і, незважаючи на молодий вік, є 
професором економіки Каліфорнійського 
університету. У своїй промові Роман роз-
повів, як чудово Господь змінив його життя 
після навернення до віри в Ісуса Христа. А 
потім виконав авторську пісню.

Гостей і учасників музичного форуму ві-
тали представники місцевої влади. А осно-
вним промовцем був керівник відділу освіти 

Церкви ХВЄ України пастор Віктор Вознюк. 
Він торкнувся значення слова «джерело» 
і пояснив, чому так названо фестиваль, а 
тоді закликав усіх присутніх звернутися до 
Першоджерела  всього – Святого Письма, 
з якого походять ріки життя, успіху і надії.

Наостанок під перші краплі теплого 
літнього дощику всі учасники фестивалю 
разом із глядачами заспівали пісню з ре-
пертуару гурту «Джерела» «Хай щастить 
вам в дорозі!».

І хочеться від серця побажати, щоб 
фестиваль «Джерело» був першим, але 
далеко не останнім, щоб він виріс як потуж-
ний музичний гучномовець, що на всі лади, 
різними мовами і на різних інструментах 
вихваляє Господа, Єдиного, Хто достойний 
слави і хвали!

Софія ЯКОВИН.
Фото Тараса ЯКОВИНА.

Віктор Вознюк Роман Шеремета

Ведучі фестивалю Софія 
Яковин і Василь Грималюк
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– Ми відзначили 20 років незалеж-
ності. Як би Ви могли сформулювати 
поняття визначення незалежності.

– Для людини це дорогоцінна річ – бути 
вільним, незалежним. Бог створив люди-
ну, щоб вона була щасливою, вільною, не-
залежною від зла і неправди. Це біблійний 
підхід до пояснення незалежності.

Здебільшого люди розуміють це по-
няття як незалежність від інших держав, 
незалежність від противників, ворогів і так 
далі. Але незалежність – це трохи глибше 
і серйозніше поняття.

Україна боролась за незалежність 
багато століть. І, на превеликий жаль, її 
не вдавалось здобути у зв’язку з різними 
історичними факторами і причинами. І те, 
що 20 років тому на карті Європи з’яви-
лася країна з чудовою назвою «Україна», 
свідчить, на моє глибоке переконання, 
про Божий задум відносно нашого народу. 
Сьогодні ми незалежні від інших держав, 
незалежні від системи, яка колись нав’язу-
вала свої ідеї та обіцяла людям те, що 
не могла зробити. Звичайно, за 20 років 
хотілося б побачити більше, але варто 
дякувати Богові за те, що ми 20 років 
прожили в мирі і спокої.

При всіх негараздах, все ж таки, є до-
брі паростки: є свобода для Церков, свобо-
да для чинення добра. Бо при радянській 
системі заборонено було робити ближнім 
добро, причому заборонено законодавчо. 
До сьогодні пам’ятаю статтю: «Благо-
творительная деятельность запрещена». 
Сьогодні це звучить дико. Але ми жили в 
тій системі. Сьогодні ми вільні робити до-
бро, сіяти добро, закликати до добра.

Події, які сталися в нашій державі, 
принесли дуже багато розчарування, але 
я б закликав усіх не падати духом, а пра-
цювати – кожен на своєму місці. Наслідки 
довголітнього тоталітарного атеїстичного 
виховання ще роками будуть давати про 
себе чути. Нам хотілося б одразу жити, як 
в Європі. Але проблема не в економіці, а 
в ментальності.

Багато людей ще досі живуть з дум-
кою, що прийде хтось добрий і для них 
зробить краще життя. Але це неправиль-
но, бо кожен має вкласти свою лепту в 
добробут України. Найперше ми маємо 
дякувати Богові, бо це Він подарував нам 
незалежність. 

Одну жінку перед виборами запита-
ли, що потрібно зробити на місцевому 
рівні для того, аби місто стало кращим. 
Вона відповіла, що в цій справі не дуже 
розбирається, але сама живе в мирі зі 
своїми сусідами, не свариться, старається 
не висипати сміття будь-де, а лише там, 
де належить, старається чемно платити 
податки і поважати людей. Ця жінка не 
розумілася на політиці, але дала зрозу-
міти, що сама поводиться правильно: 
законослухняна, порядна, доброзичлива. 
Власне, потрібно, щоб кожен почав міняти 
країну з себе.

– Чи відіграла Церква якусь роль у 
становленні незалежної України? 

–  Тут можна сказати і «так», і «ні». 
«Так» у тому плані, що з приходом неза-
лежності ми почали активно працювати 

в соціальному напрямку. Тому що Церква 
(я зараз говорю про Церкву Християн 
Віри Євангельської, за яку відповідаю) 
складається з людей, які хочуть робити 
добро. Наші люди пішли в тюрми пропо-
відувати засудженим, пішли шукати сиріт, 
відкривати притулки для дітей вулиці, 
годувати сотні тисяч голодних. 

Були забрані бар’єри – ти можеш роби-
ти добро і говорити те, що в тебе на серці. 
Оце незалежність, яку подарував Бог! Це 
те, що я маю на увазі, відповідаючи на 
запитання «так».

За ці 20 років Церква активно пра-
цювала: через радіо, телебачення, друк 
Біблій, відкриття Біблійного Товариства 
України, створення Всеукраїнської ради 
Церков і релігійних організацій. Багато 
людей змінили своє життя.

Але масштаби всієї країни Церкві ще 
не вдалося охопити, або, можливо, вона 
ще до цього не готова. Мабуть, не можна 
чекати дуже швидких результатів після 
такого довгого застою. Думаю, потрібен 
час, щоб кожна Церква стабілізувалась в 
обстановці незалежності і взяла правиль-
ний курс. Ми ще не досягнули того, щоб 
впливати на політичну ситуацію, на самих 
чиновників і на їхню мораль. 

На мою думку, на Церкві лежить від-
повідальність за незалежність у питаннях 
моралі, впливу на структури влади і впливу 
на молодь. Молодь може номінально вва-
жати себе християнською, але її поведінка 
не відповідає цій назві.

Тобто зроблено чимало, але набагато 
більше ще належить зробити. Я вірю, що 
коли ми дружно, не опускаючи рук, будемо 
консолідувати зусилля з різними Церквами 
і будемо бачити перед собою мету, нас 
чекає розквіт.

Наприклад, наша Церква молиться 
за те, щоб Бог зберіг Україну єдиною. Не 
схід і захід, а Україна має бути єдиною. 
Зі свого боку, я стараюся робити все, 
що можу, для проповіді Євангелія, для 
оздоровлення моралі України, для допо-
моги потребуючим, бо люблю Україну і 
молюся за неї.

– Як екуменізм співвідноситься з 
богослов’ям Церкви Християн Віри 
Євангельської.

– Екуменізм можна розглядати з двох 
позицій: як спеціально організований за-
хід щодо об’єднання Церков, а також як 
співпрацю з іншими конфесіями. Візьмемо, 
наприклад, наші стосунки з католиками. 
Вони мають свою позицію, віровчення, 
доктрини, ми маємо свої. Ми не втруча-
ємося в їхнє внутрішнє життя, вони не 
втручаються  в наше. Але ми можемо 
співпрацювати в питаннях, які для нас 
спільні. І це добре.

Спілкуючись, ми можемо чогось один 
в одного навчитися. І в мене священики 
неодноразово просили поради. Тобто 
хоча ЦХВЄ відносно молода, священнос-
лужителі бачать, що в нас є здобутки, 
яких немає в традиційних Церквах, що їм 
чогось бракує для практичного служіння. 
У нас немає добре сформульованих 
концепцій, зате є дух життя. Власне, 
така співпраця мала б допомогти всім. 

Біблія каже: «Носіть тягарі один одного».
– Один із основних закидів єван-

гельським церквам від представників 
інших конфесій – низький рівень освіти 
служителів. Це дуже добре видно, ска-
жімо, порівняно з Католицькою Церк-
вою, де формація майбутніх священи-
ків становить не менше семи років. Чи 
шукаєте ви вихід із цієї ситуації? 

– Католицька Церква має давню 
історію і можливості зміцнювати свої 
інститути, тому що була і багата, і сильна, 
і впливова, хоча також переживала тяжкі 
часи. Євангельські церкви народилися 90 
років тому і почали активно зростати в 
буремних радянських революційних роках 
під пресом сталінізму. У нас немає тої ве-
ликої історії розбудови структури Церкви, 
хоча ми спираємося на біблійну історію, 
на Христову науку. Нас обзивали, до нас 
агресивно ставилися. І не тільки атеїс-
тична держава, але і традиційні Церкви 
не дуже тепло сприймали зародження 
євангельського руху.

В євангельському русі все було на 
ініціативі, на ентузіазмі, на живих пережи-
ваннях. Якщо людина пережила зустріч з 
Богом, це давало їй силу, і люди без освіти 
робили набагато більше, ніж освічені. Тому 
більшість служителів у нашому русі були 
самородками. Де ми могли вчитися, коли в 
нас не було жодного навчального закладу 
протягом 90 років? У баптистів був один 
навчальний заклад у Москві, і туди було 
нелегко потрапити. Мені пощастило, я 
там вчився. 

Але сьогодні, коли умови для освіти 
є, ми робимо акцент на тому, щоб сотні 
служителів її здобували. І думаю, років 
через десять ми надолужимо втрачене. 
Виросте грамотне покоління молодих слу-
жителів, які мають можливість повноцінно 
вчитися і розвиватися і у світських вищих 
навчальних закладах, і в духовних, яких 
маємо вже декілька в Україні.

– Цього року згадується 90 років 
«воронаєвського пробудження», коли 
в Україні почали активно розвиватися 
п’ятидесятницькі церкви. Чи маємо ми 
підстави говорити про духовне про-
будження в Україні?

– Яка нині ситуація в Україні? Люди 
розбиті, зневірені, вони втратили надію 
на краще життя. І ніхто не пропонує на-
ціональної ідеї, хоча десятки років з нею 
носилися. Після Майдану люди мали спо-
дівання на розвиток країни. Але і цю надію 
втратили. Люди сьогодні не бачать, хто їм 
допоможе. І от, власне, у такий критичний 
момент і потрібне Україні пробудження.

Бо коли все гаразд, пробудження не 
потрібне. Його чекають там, де люди 
заснули. А Україна дійсно заснула. Куди 
їй рухатися, куди йти? Ніхто не знає. І в 
момент такої апатії людям дуже потрібна 
надія на те, що все може змінитися.

Незважаючи на всі негаразди, я вірю, 
що над Україною є Боже око. Тому пробу-
дження – це не данина моді, це кричуща 
вимога часу. Бог може підняти націю і 
воскресити Україну. Бог може змінити 
людей і захистити їх. Тому я хотів би, щоб 
християнська Церква усвідомила свою 
величезну роль в суспільстві, щоб у ХХІ 
столітті люди потягнулися до Бога: католи-
ки, православні, євангельські християни. 
У нас спільне коріння – одна Біблія, один 
Христос, одна Трійця.

– Як Церква реагує на загрози, які 
несе свобода, – розмивання рамок мо-
ралі, втрату сімейних цінностей тощо.

– Жодна книга у світі не навчає мора-
лі, сімейним цінностям, відносинам так, 
як Біблія. Нею захоплювалися і Кант, і 
Ньютон, і Пушкін, і Шевченко. Григорій 
Сковорода не розлучався з нею все своє 
життя. Достоєвський під враженням від 
Євангелія змінився. Державін узагалі 
був захоплений ним. І навіть далай-лама 
недавно заявив, що жодна релігія у світі не 
принесла стільки користі для суспільства 
і для людей, як християнство. Щось і він 
побачив у цій книзі!

Християнство пропагує істинну мораль 

і здорові стосунки. Змінити людину може 
тільки Боже Слово, а Слово Боже – най-
більша зброя всіх християнських Церков 
України.

– Ви завжди наголошуєте на винят-
ковій ролі Біблії...

– Тому що зміна людей неможлива без 
Біблії. Люди духовно слабкі без Слова Бо-
жого. Ми надрукували тисячі примірників 
Євангелій, які хочемо подарувати всім 
потребуючим, і готові ще друкувати. Не 
знаючи Писання, люди не мають віри. Не 
маючи віри, вони не мають надії. Так у 
людей з’являються апатія і розчарування, 
тому що в них розмиті підвалини. А Біблія 
цементує ці підвалини. Вона вселяє на-
тхнення, піднімає дух, дає надію, зміцнює 
духовну силу. 

– Сьогодні зростає кількість нео-
релігій, відроджується язичництво. 
Чому, все-таки, можливість вільно 
проповідувати Слово Боже не об’єд-
нала людей?

– Така людська природа. Павло пише 
до галатів: «Вважайте, щоб ваша воля не 
стала приводом догоджати тілу». Багато 
факторів впливають на людську душу 
і психіку. І зовсім по-різному одна й та 
сама особа буде поводитися у в’язниці і на 
свободі або коли їй дати владу, славу чи 
великі гроші. Якщо вона не має сформо-
ваного внутрішнього духовного стрижня, 
у неї немає позиції. Вона – як глина, яка 
може потрапити під різний вплив.

Але коли в мене є сформований на під-
ставі Божого Слова фундамент, на мене 
не вплине жодна інша віра. Тому християн-
ство – найкраща релігія у світі, коли воно 
не втратило сили. Коли ж християнство 
безсиле, то це наче авто без двигуна або 
без бензину. Людська природа складна. 
Якщо людина не служить Богові, вона 
шукатиме інших богів. Людина не може 
нікому не поклонятися.

– Чи існує, на Вашу думку, в Україні 
загроза повернення до диктатури.

– Сама тенденція, яка з’явилася в 
останні роки, свідчить про швидке згор-
тання демократичного розвитку. Поведін-
ка деяких чиновників явно антиукраїнська, 
антинародна. І ми за це хвилюємося.

Українська нація одна з найрозумніших 
у світі. І Україна може стати найкращою 
країною. Але потрібні розумні люди при 
владі. Не тільки освічені – на першому 
місці повинна бути моральність. Якщо 
влада професійна, але аморальна, вона 
буде професійно руйнувати і професійно 
шкодити. На першому місці – не професій-
ність, а душа людини, яка любить інших 
людей і служить своєму народові. І тут 
Церква має сказати своє слово. Церкві 
не можна мовчати.

– Як ми маємо реагувати: активно 
боротися, висловлювати свою політич-
ну позицію, виходити на майдани?

– На превеликий жаль, людська при-
рода користолюбна, егоїстична, і вона 
найбільше проявляється тоді, коли людині 
доручають владу. Коли людина приходить 
до влади, не маючи здорового морального 
фундаменту, вона буде сприймати посаду 
як засіб для збагачення і досягнення влас-
них меркантильних цілей. Таких людей до 
влади допускати не треба, і мовчати теж 
не треба. Треба молитися за цих людей. 
По-друге, треба, згідно з чинним законо-
давством, ставити чиновників на місце і 
захищати свої права. Маємо право сказа-
ти чиновнику про те, що, вимагаючи хабар 
чи щось подібне, він творить беззаконня, 
порушує Конституцію, компрометує владу, 
яку йому дав Бог. І якби кожен на своєму 
місці так діяв, почалися б зміни.

Але нині багато хто просто не хоче 
воювати. Краще дасть тисячу і промов-
чить, думаючи: «А куди дінешся». Наша 
позиція має бути духовна, християнська: 
молитися, благословляти, навчитися каза-
ти правду в очі, але ніколи не проклинати. 
Ми повинні законно використовувати свої 
права, захищати свої інтереси.

– Чи має право народ повстати, 

щоби скинути свавільну і не справед-
ливу владу? 

–  Повставати в жодному разі Біблія 
не вчить. Треба використовувати законні 
важелі. Люди хочуть легко розв’язати 
проблему, але самі не готові діяти законно. 
Треба використати законний, демокра-
тичний спосіб – обрати достойних людей 
до влади і дивитися на моральний стан 
кандидатів, а не на їх зовнішній вигляд, 
красномовство чи ще щось.

На вигляд комічний, худий і довгий 
Авраам Лінкольн любив Бога і Біблію. 
Вихований у бідній фермерській сім’ї, він 
зробив для Америки велике добро – об’єд-
нав штати, які воювали, і відмінив рабство. 
Він увійшов в історію як один із найкращих 
президентів і має добру славу.

Хто з наших чиновників має добру 
славу? Їхні імена підуть у забуття і будуть 
покриті соромом.

Сьогодні Церква має найбільший авто-
ритет у країні. А тому від її позиції може 
залежати багато. Церква ніколи не піде 
на те, аби піднімати народ на повстання. 
Але Церква, а особливо керівники Церков, 
мають право і навіть обов’язок захистити 
своїх парафіян від свавілля влади. 

– Чи повинна Церква реагувати на 
судові процеси  над Юрієм Луценком і 
Юлією Тимошенко?

– Звичайно, повинна. Влада робить 
величезну помилку – зловживає своїми 
повноваженнями. Якщо злочин є, то вка-
жіть на нього і засудіть. А якщо немає, то 
не треба людину садити за ґрати, просто 
щоб демонструвати силу. Влада дуже 
собі шкодить, втрачає авторитет в очах 
людей. Це, на нашу думку, небезпечна 
лінія, з якою, на жаль, можновладці не 
рахуються.

– Чи може Церква бути платформою 
для трансформації суспільства?

– З історії ми бачимо, що коли Церква 
стояла на правильних позиціях (я беру за 
приклад європейські країни, які мали єван-
гелську платформу, –такі, як Швейцарія), 
то вона зробила великі зміни в країні. Су-
часна історія теж це підтверджує: країни, 
де люди полюбили Євангеліє (Південна 
Корея, Бразилія), відразу почали еконо-
мічно розвиватися.

Церква як духовна інституція зо-
бов’язана впливати на людей. Якщо вона 
вплинула на людину, яка потім стала 
журналістом, – це буде чесний журналіст, 
який писатиме правду. Якщо це працівник 
міліції  – він не братиме хабарів, не буде 
стріляти по невинних людях, але діятиме 
в рамках закону. Церква повинна вплинути 
на політика, щоб цей політик не брехав, не 
займався корупцією, не обманював людей, 
але служив їм. Це і є правильний вплив!

Але Церква не повинна займатися по-
літикою, вона може лише духовно вплива-
ти на всі прошарки суспільства і всі сфери 
суспільного життя. Природа Церкви – зці-
лювати душі людей. Церква має сказати: 
«Раби, коріться своїм панам; пани, будьте 
милосердні до своїх рабів; шануйте батька 
і матір; чоловіки, любіть своїх дружин». 
Оце основні функції Церкви – допомогти 
бідному, навчити людей служити, любити, 
навчити сімейних цінностей. 

– А чи варто християнину, який хоче 
жити згідно з заповідями Божими, йти 
в бізнес? Чи може він втриматися в 
цій системі, не йдучи на компроміс із 
совістю? 

– Це залежить від позиції самого 
християнина. Я знаю одного бізнесмена, 
у якого різні служби багато вимагали. Але 
він сказав, що буде платити всі податки 
– відкрито, до копійки, але нікому не дасть 
хабара. Це йому коштує мільйон, але він 
дотримується закону.

Таких героїв мало. А якби всі зайняли 
таку позицію, то і держава була б за-
можна, і дороги були б кращі, і школи не 
закривалися би, і пенсії були би більшими. 
Якби люди повернулися лицем до Бога, 
вони могли б буквально за кілька років 
Україну змінити до непізнання.

«У нас спільне коріння – одна 
Біблія, один Христос, одна Трійця»

Михайло 
ПАНОЧКО: 

В Україні близько 150 тисяч вірних Церкви Християн Віри 
Євангельської. Це друга за чисельністю протестантська конфесія 
в Україні після Всеукраїнського союзу церков ЄХБ. Старший єпис-
коп Церкви ХВЄ Михайло Паночко з 1976 року ніс пасторське слу-
жіння в рідному селі на Львівщині. З 1998 року очолює ЦХВЄУ.

Єпископ Паночко представляє українських п’ятидесятників 
на міжнародному, міжконфесійному та державно-конфесійному 
рівнях. В його резюме – повноваження Президента Євроазіат-
ського союзу ХВЄ (1998–2000 рр.), члена Виконавчого комітету 
Всесвітнього союзу Асамблей Божих від Євразії (з 2000 р.), члена 
та головуючого у Всеукраїнській Раді Церков та релігійних ор-
ганізацій, у Нараді представників християнських Церков та Раді 
Євангельських Протестантських Церков України.

Наша розмова відбувалась на межі кількох пам’ятних дат: 20 
років незалежності України, 450 років Пересопницького Євангелія 
та 90 років п'ятидесятницького пробудження в Україні. Про роль 
цих подій в історії та вплив на сучасне життя українців, а також 
погляд Церкви на суспільно-політичні процеси читайте в ексклю-
зивному інтерв'ю кореспондента РІСУ Олени Кулигіної.

l НАШІ ІНТЕРВ’Ю
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(Закінчення. 
Поч. в № 7 (150) за липень 2011 р.).

Багато хто не вбачає нічого поганого 
у грі в карти. Декотрі прирівнюють 
їх до шахів чи доміно. Але на карти 

програють маєтки і навіть життя. Воро-
жать теж, в основному, на картах. У пере-
кладі з німецької гра в карти називається 
«молитовною книгою диявола». Отже, 
якщо діти чи дорослі займаються цим, 
вони таким чином безсловесно моляться, 
щоб мати зв’язок з дияволом. Нерідко 
затяті картярі переживають незвичайні 
успіхи. Чому? Та тому, що мають зв’язок 
з дияволом, який любить обманювати і їх 
цьому навчає. Карти недопустимі серед 
народу Божого. Як і віра в сни.

До снів треба ставитися так, як 
вчить Слово Боже. Від Імені Господа 
проголошував пророк Єремія: «Я чув, 
що говорять пророки, що йменням Моїм 
пророкують неправду й говорять: Мені 
снилося, снилось мені!.. Як довго це буде 
у серці пророків, які пророкують неправду 
та пророкують оману свого серця? Вони 
замишляють зробити, щоб народ Мій 
забув Моє ймення, їхніми снами, які один 
одному розповідають, як через Ваала 
забули були їхні батьки Моє Ймення. 
Той пророк, що йому снився сон, нехай 
розповідає про сон, а з яким Моє слово, 
хай каже про слово правдиве Моє, — що 
соломі до збіжжя? говорить Господь» 
(Єр. 23:25-28).

Так, бувають сни від Бога, як напри-
клад, сон Йосипа чи Даниїла. Бувають 
сни, через котрі Бог напоумляє людину, 
але вони належать людині особисто. Не 
треба спішно розповідати його домашнім, 
а тим більше в церкві. Натомість сьогодні 
нерідко можна почути: «Снилися мерці 
— сьогодні дощ буде», «Зуб випав — хтось 
помре»...

Звідки взялися ці прикмети? Ніхто 
відповіді на це не дає, але ж це правдиві 
прикмети, бо вони, мовляв, збуваються. 
Звідки така точність — теж сказати не 
можуть. Але навіщо брати невідоме у 
своє життя?

Тлумач снів — лихий дух — нав’язує ці 
прикмети людям і пильнує, щоб вони збу-
лися. «Що соломі до збіжжя?». У людей 
вистачає розуму вранці годувати дітей 

хлібом, а не соломою. На жаль, у деяких 
християнських сім’ях, перш ніж почитати 
Слово Боже і помолитися, годують душі 
один одного соломою снів, не розуміючи, 
що це призведе до духовної загибелі. 
Ще страшніше, коли це приноситься до 
церкви.

Як говорить Слово Боже, сни бувають 
«оманою серця» (Єр. 23:26), а серце наше 
вельми лукаве. Деякі сни бувають безпо-
середньо від диявола.

Є й інша крайність: «Ой, у мене щось в 
голові шумить, у вухах свистить, напевне, 
на мене диявол тисне». А насправді люди-
на не виспалася, або тиск у неї піднявся, 
або вона просто нездужає.

Нині дуже популярно віддавати дітей 
у спортивні секції зі східних єдиноборств 
— таких, як карате, дзюдо, ушу і т. ін. 
Мовляв, час важкий, хулігани чіпляються, 
дітям треба вміти захищатися. Замість 
того, щоб вчитися довіряти Богові, Котрий 
найкраще захистить, батьки вчать дітей 
тренувати кулак. Чи не краще тренувати-
ся в ділі віри? Якщо дати волю кулакам, 
у відповідь одержиш більше. На всякого 
сильного знайдеться сильніший.

Карате — заняття аж ніяк не ней-
тральне, воно пов’язане з духовними 
силами. Починається з поклоніння (кому 
кланяються?) і закінчується поклонінням. 
Спробуйте заявити, що ви, як людина 
віруюча, кланятися відмовляєтеся — і в 
секції ви більше не займаєтеся.

Звичайна людина ніколи не розіб’є 
рукою десять цеглин, не проб’є стіну, 
поки не навчиться спеціальному крику, 
якого навчають в секціях карате. Що це 
за крик? Криком вони викликають духа. І 
тоді каратист стає здатний і по стіні бігати, 
і рукою цеглу пробити... 

Про одного такого «каратиста» напи-
сано в Євангелії від Марка. «І на другий бік 
моря вони прибули, до землі Гадаринської. 
І як вийшов Він із човна, то зараз Його 
перестрів чоловік із могильних печер, що 
мав духа нечистого. Він мешкання мав у 
гробах, і ніхто й ланцюгами зв’язати не міг 
його, бо часто кайданами та ланцюгами 
в’язали, але він розривав ланцюги та 
кайдани трощив — і ніхто не міг угамувати 
його» (Мр. 5:1-4).

Розривав ланцюги, трощив кайдани. 
Кістки цілі, а кайдани — розтрощені. 

Тоді як в життєвій практиці відбувається 
зворотнє: кістки переламані, а кайдани 
— цілі. Те ж виходить і в каратиста, який 
рукою розбиває десять цеглин на дрібні 
кусочки, хоча повинна б серйозно по-
шкодитися рука.

Ми повинні зрозуміти, чому в людини 
появляються такі надприродні прояви. 
Вона діє силою духа, що володіє її сер-
цем!

Те саме відбувається і на заняттях 
йогою. Багатьох приваблюють вправи, 
котрі 100 захворювань здатні вилікувати. 
Платити не треба, вживати ліки не треба 
— роби вправи і будеш здоровим.

Йога можна закопати в землю на три 
доби, можна під водою тримати — і з ним 
нічого не трапиться. Вони можуть літати, 
поглядом запалювати речі, інші діла тво-
рити. На книзі, якою вони користуються, 
написано: «Той не йог, хто не мріє стати 
рівним богові». Це на першому ступені, 
у початковій школі вам запропонують 
вправи, а потім йдуть духовні ступені: 
за прикладом грішного херувима люди 
прагнуть стати рівними Богу. От тільки 
якому Богу вони стануть рівними?!

Остерігатися нині треба багатьох 
речей. Серед них — так званий швид-
кісний метод вивчення іноземних мов. 
Що це таке?

Навантаження на дітей в школі зрос-
тає, програму ускладнюють і в коледжах, 
і в інститутах, і в університетах. Багато 
хто хоче поїхати за кордон, і їм терміново 
потрібні знання інших мов. Як прискори-
ти їх освоєння? Надягаєш навушники, 
натискаєш кнопку магнітофона — і по-
чинаєш слухати, не розуміючи того, що 
вимовляється. Оскільки запис проведений 
незвичайним способом, він діє на підсвідо-
мість. Через два тижні людина досконало 
знає іноземну мову: з підсвідомості розум 
вибирає слова, речення, і людина вільно 
розмовляє.

«Тому свого духа пильнуйте», — напи-
сано у пророка Малахії (2:15). По-перше, 
як стверджують науковці, втручатися в 
мозок, у підсвідомість — небезпечна річ. 
Навіть сьогодні медицина не розуміє до 
кінця складний механізм нашого мозку.

По-друге, ваша підсвідомість може за-
пам’ятати невідомо що. Не знаючи мови, 
людина не може перевірити, що слухає, і 

не може оцінити, добре це чи зле. І стерти 
цього вона ніколи не зможе! І хто може 
дати гарантію, що людині разом з іно-
земною мовою не вклали в підсвідомість 
щось інше? Ніхто. Адже, щоб перевести 
записане в чутний звук, потрібна спеціаль-
на апаратура! А тут — продали готовий 
запис і дають гарантії, що мову будеш 
знати досконало.

Сучасні методи лікування захворю-
вань спонукають народ Божий до осо-
бливої пильності. Апостол Яків пише: «Чи 
страждає хто з вас? Нехай молиться. Чи 
тішиться хтось? Хай співає псалми! Чи 
хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів 
Церкви, і над ним хай помоляться, на-
мастивши його оливою в Господнє Ім’я, 
і молитва віри вздоровить недужого, і 
Господь його підійме, а коли він гріхи був 
учинив, то вони йому простяться. Отже, 
признавайтесь один перед одним у своїх 
прогріхах і моліться один за одного, щоб 
вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна 
молитва праведного!» (5:13-16). Це найді-
євіші методи лікування хвороб, і Бог нам 
залишив це повеління, цю надію.

Кожен, хто, захворівши, діяв так, слу-
хаючись Бога і довіряючи Йому, — вдяч-
ний Богові за зцілення. Ті, котрі в хворобі 
не поспішають дослухатись поради Якова, 
можуть опинитися у важкій ситуації. 
Треба насамперед відкрити свою потребу 
Господу, висповідатися, помолитися з 
пресвітером церкви. Після цього багато 
речей стануть зрозумілішими. 

Якщо Бог допустив хворобу, щоб на-
поумити і впокорити тебе, ти попросиш 
церкву, щоб помолилась, і Господь дасть 
терпіння перенести хворобу. Якщо Бог 
допустив хворобу на славу Свою — у Свій 
час Він чудесно тебе зцілить. Якщо Бог 
поклав у Своїй волі бути тобі в немочі до 
кінця життя, — також помолися Господу 
і попроси терпіння. Апостол Павло до 
смерті носив жало в тілі.

Нині діти Божі, звертаючись за медич-
ною допомогою, повинні особливо пиль-
нувати і посилено молитися. Слово Боже 
попереджає: «Улюблені, — не кожному 
духові вірте, але випробовуйте духів, чи 
від Бога вони...» (1 Ів. 4:1).

Якщо ви потрапили до сумнівного 
лікаря, не бійтесь запитати його, якими 
методами він лікує. Якщо він не схоче 
відповісти, ви можете сказати: «Я віруюча 
людина і хочу лікуватися чистими метода-
ми. Я помолюся, щоб Бог дав мені ясність 
щодо вас і ваших методів лікування». Ми 
маємо право так чинити і якщо будемо 
пильнувати в цьому питанні, Бог відкриє 
нам, який лікар перед нами. Бог ніколи не 
залишить Своїх дітей у невіданні.

Скільки суперечок нині ведеться на-
вколо голковколювання! Якщо ви сумні-
ваєтеся, то зупиніться, не поспішайте на 
ці сеанси. Моліться, щоб Бог вам відкрив, 
що робити.

«Князь світу цього», про якого говорить 
євангеліст Іван (Ів.12:31; 14:30), у грецько-
му оригіналі названий «князем космосу». 
Зрозуміло, чому екстрасенси тяжіють до 
космосу. І інопланетяни в космосі літають, 
і якісь листи тепер з космосу одержують. 
Злобливі духи піднебесні, будучи скинені 
з неба, живуть між небом і землею 

— до них і звертаються екстрасенси.
Космос останнім часом видасть ще 

багато несподіванок, неправдивих ознак 
і чудес. Але, незважаючи ні на що, будемо 
в молитвах звертатись до Бога, бо від 
престолу Його приходить допомога наша 
(Пс. 121:1-2; 124:8).

Діти Божі бувають такі довірливі і не-
розбірливі, що з поспіхом використовують 
поширені в народі методи лікування, не 
підозрюючи, що багато з них, наприклад, 
уринотерапія  — вельми нерозумні і 
навіть небезпечні форми лікування, що 
завдають здоров’ю шкоди. А хто нівечить 
храм Божий — тіло своє, «того знівечить 
Бог» (1 Кор. 3:17).

Навіть на масаж треба йти з молит-
вою. Інколи вас масажують, а потім рука-
ми стріпують, а ви лежите з заплющеними 
очима і нічого не бачите. 

Ми — діти Божі, наш Бог великий 
могутністю, і нерозумно, не запитавши 
Його, приймати рекомендації всіляких 
лікарів. Здебільшого в їх «універсальних» 
рецептах таїться замасковане зло.

У Книзі Повторення Закону для нас 
залишені такі слова: «Пам’ятайте, що 
зробив був тобі Амалик у дорозі, коли 
ви виходили з Єгипту, що спіткав тебе 
в дорозі, і повбивав між тобою всіх за-
дніх, ослаблених, коли ти був змучений 
та струджений, а він не боявся Бога. І 
станеться, коли Господь, Бог твій, дасть 
тобі мир від усіх ворогів твоїх навколо 
в Краї, що Господь, Бог твій, дає тобі 
як спадок, щоб посісти його, то зітреш 
пам’ять Амалика з-під неба. Не забудь!» 
(5 М. 25:17-19).

Діти Божі, зупиніться, не йдіть за 
«Амаликом», в котрого одне бажання: не 
боячись Бога, знищити народ Господній. 
Треба згладити пам’ять про Амалика зі  
своєї душі. Згладити сповіддю, проханням 
про прощення, щоб сатана не мав місця в 
нашому серці.

Той, хто покаявся, покинув всілякі лже-
вчення і перебуває під захистом Христа, 
хай не боїться і не бентежиться. Якщо 
сатана нагадає про наші борги, ми владні 
відповісти: «Я вже не твій боржник. Я 
— Божа дитина. Я покаявся перед Богом 
у всіх своїх гріхах, у тому числі і в тому, 
що звертався за допомогою до тебе. Бог 
відкупив і спас мене Своєю кров’ю. Я тобі 
більше не боржник».

Насправді диявол приходить для того, 
щоб засмутити нагадуванням про минуле 
і розслабити віру християнина, щоб він за-
сумнівався в силі Хреста Христового, щоб 
покинув живу церкву, і тоді диявол знову 
стане його повновладним господарем. 
Тому треба твердо стояти у вірі і сказати 
неправдомовцю: «Усе, що ти маєш проти 
мене, покрито кров’ю Ісуса! Я грішив, але 
залишив гріх! Відійди від мене, сатано!». 
Ворогу треба протистояти молитвою, 
свідченням про нове життя, благочести-
вим послухом Писанню і вірою в обітниці 
Божі. Тому будемо жити праведним жит-
тям, просити святої милості у Бога, щоб 
ми могли сказати певного часу так, як 
сказав Христос перед Голгофським по-
двигом: «... надходить князь світу цього, 
а в Мені він нічого не має» (Ів. 14:30).

«Вісник Істини».

Господь вчив, що «... Він (Дух Святий) світові 
виявить про гріх...» (Ів. 16:8). Тобто світ не розуміє, 
що таке гріх. Сьогодні і в церкві не всі до кінця ро-
зуміють, у чому суть гріха перед Богом. 

Слово «гріх» з івриту перекладається як «промахнути-
ся мимо цілі». Людина, відвертаючись від Бога, дає 
право дияволу відвести себе від цілі, яку визначив 

для неї Бог. Господь створював нас з певною метою, і 
мета ця записана в першому розділі Буття: «Створімо 
людину за образом Нашим, за подобою Нашою...» (1 
М. 1:26). 

Чим же виражається наша подоба до Бога? Подоба 
Його зароджується в нас, коли ми приймаємо Його Слово, 
Його любов, які доступні нам через Його Сина.Тільки 
уявіть: нам дано мати почуття, думки і бажання, подібні до 
тих, що жили в серці Ісуса: «... бо Він (Дух Святий) візьме 
з Мого та й вам сповістить» (Ів. 16:14). Нам з вами дано 
навчитися любити так, як любив Ісус, прощати, як прощав 
Він, і чути Бога-Отця так, як чув Його Він. 

Так ось, суть гріха — у зреченні від всиновлення, яке 
пропонує Ісус, у зреченні від подоби Божої, у заяві: «Я 
сам собі бог». Це і є промах.

Апостол Павло, даючи настанови своєму учневі Тимофію, кількома словами описує життєво важливу для 
всіх послідовників євангельської істини тему: «А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні 
часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів» (1 Тим. 4:1). Зверніть увагу на взаємозв’язок: приймаючи 
диявольські вчення, людина відступає від віри і потрапляє під владу темних сил.

В Євангелії від Івана сказано: «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, 
щоб ви мали життя і подостатком щоб мали» (Ів. 10:10).

Злодій — це диявол. А Господь наш Ісус Христос «прийшов, щоб ви мали життя і подостатком щоб мали». Він 
Своєю жертвою на Голгофському хресті поклав кінець владі сатани і його воїнства. Відтоді без запрошення з 
боку людини, без її згоди диявол не може заволодіти її серцем. Тим більше коли людина перебуває під захистом 
Голгофської жертви.

Бог зробив усе, щоб людина прийшла до Нього як до 
Отця. Ворог душ людських робить все, щоб неправдою 
відвести людину від Бога і підкорити її собі. Тому якою 
би талановитою чи видатною людина не була, якщо вона 
відділила себе від Бога в земному житті — її дух взятий 
в полон духом диявола.

Брехня диявола нав’язує людям думки, що вони мо-
жуть жити незалежними ні від кого. Але незалежність 
від Бога — це залежність від диявола. Людина створена, 
щоб жити в добровільному послуху Богові. Воля людини 
створена для життя у волі Божій. Жити для нас — це 
діяти в межах Його волі. Як тільки ми приймаємо волю, 
що суперечить Творцеві, ми входимо у володіння смерті. 
Це сталося з Адамом, це до сьогодні стається з людьми, 
що відкинули Бога.

Ось чому в молитві «Отче наш» звучить прохання до 
Отця: «Хай буде воля Твоя». Слово «воля» переклада-
ється тут як «бажання». Знаючи, що наше земне життя 
отруєне обманом, Господь вказав нам вихід із лабіринтів 
наших бажань, допомагаючи нам звільнитися від бажань, 
які Йому не до вподоби. «Отче мій, нехай сповняться Твої 
бажання в моєму житті. Ти краще за мене знаєш, що мені 
принесе користь, а що зашкодить. Навчи мене, Господи, 
щоб мої бажання не суперечили Твоїм, а узгоджувались 
з Твоїми. Дай мені знати, чого Ти очікуєш від мене. Від-
крий мені Твою волю. Я хочу бути Твоїм слухняним сином 
чи послушною дочкою». Приблизно так можна розуміти 
смисл молитви, яку ми називаємо «Отче наш».

СУТЬ ГРІХА

САТАНИНСЬКІ ТЕНЕТАСАТАНИНСЬКІ ТЕНЕТА
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Питання про шлюб з невіру-
ючими завжди стояло особливо 
гостро. І вирішувати його завжди 
було тяжко: люди взагалі рідко 
прислухаються до чужої думки, а 
закохані люди — особливо.

Тож чи можна християнам одру-
жуватися з невіруючими?

Але, мабуть, недоцільно вести 
розмову в форматі «можна — не 
можна», коли мова йде не тільки 
про розум, а й про почуття. Мабуть, 
правильніше поставити питання 
інакше: чи варто християнам одру-
жуватися з невіруючими людьми?

Суть питання
Оскільки «каменем спотикання тут 

стає саме віра, почнемо з неї. Якщо мова 
йде про людину, яка по-справжньому ві-
рує, то це означає, що віра для неї — не 
просто елемент національної культури, 
а стержень, на якому тримається все її 
життя. А людина невіруюча (або при-
хильниця якоїсь іншої релігії, що не визнає 
Христа Сином Божим) будує своє життя 
на іншій основі.

При цьому не так важливо, «добра» 
чи «погана» ця людина, — не в цьому 
суть. Суть у тому, що у двох людей, які 
збираються пройти життя разом, — різні 
внутрішні стержні, різні мотиви, різні осно-
ви особистості.

Тому питання, по суті, стоїть так: чи 
зможуть двоє людей з різними пере-
конаннями, з різними базовими ціля-
ми, з різними поглядами на життя, на 
любов, на щастя пронести упродовж 
цього самого життя любов, щастя, до-
сягнувши кожен своїх цілей і при цьому 

залишатися по-справжньому разом?
Хтось вважає, що так: адже якщо 

люди люблять один одного, вони за-
вжди зможуть домовитися. Однак є одне 
«але»: саме поняття «любов» у людей 
з різною духовною основою може бути 
абсолютно різним! Для одного любов 
— це віддати все, що маєш. Для другого 
— завоювати те, що хочеш мати. Для 
третього — це адреналін у крові, осо-
бливе почуття, реакція на іншу людину. 
Для четвертого любов до людини схожа 
на любов до їжі: картопелька добра під 
помідорчики, а ось ця дівчина — під п’яту 
модель BMW.

Усі люди різні, і лише Бог може розі-
братися в закутках чужої душі. Тому якщо 
люди «люблять одне одного», це ще не 
означає, що вони насправді закохані.

Після весілля
Існує так званий «післявесільний 

ефект». У чоловіків він може виглядати 
так. Коли жінка не була його дружиною, 
він йшов за нею «на край світу», щоб її за-
воювати. Він не тільки виконує її бажання, 
а й передбачує їх. Він уважний, ніжний, 
поступливий, «а вже говорить — ніби по-
тічок журчить». Він навіть ходить з нею 
до церкви, якщо для неї це так важливо. 
І ось настає день весілля... Переломний 
день, після якого чоловік вже не потер-
пить, щоб жінка ним керувала. Це й не 
дивно: чоловік створений бути лідером. І 
ситуація перевертається з ніг на голову: 
тепер вже він хоче, щоб жінка йшла за 
ним. Куди? Ось питання. «Куди він по-
веде мене, коли йому буде вже нічого від 
мене добиватись?» — відповісти чесно 
собі може не кожна дівчина, тим більше 
у стані закоханості.

А закоханий чоловік впевнено робить 
висновок: «Якщо вона така м’яка, ніжна, 
покірна зараз, то наскільки краще все буде 
потім, коли ми одружимось!». Але після 
весілля настає мить, як на знімальному 
майданчику після вдалого дубля: «Стоп, 
знято!» — і «актори» розслаблюються. І 
далі вже кожний живе не за «рекламною 
версією», не так, як від нього очікують, 
а так, як підказують людині внутрішні 
цінності. Не ті, про котрі вони говорять, а 
ті, в котрі насправді вірять.

«Покірна» наречена може виявитися 
впертою дружиною. Навіть якщо вона 
віруюча. Різниця лише в тому, що віруюча 
жінка визнає авторитет Бога і Святого 
Писання, а отже, буде прислухатися до 
нього, старатиметься змінити свою по-
зицію, якщо вона неправильна. Віруючі 
люди більше схильні до критичного само-
аналізу, до пошуку причин проблем в собі, 
а не тільки в інших. А ось невіруюча люди-
на часто може й не помітити, що чинить 
«щось не те». І шанси на зміни зводяться 
до нуля. Чи до тривалого очікування... 
іноді завдовжки у все життя.

Надії — і факти
Існує думка: якщо невіруюча людина 

добра, дотримується позитивних мо-
ральних принципів, порядна, щира — є 
всі підстави думати, що вона з часом на-
вернеться до Бога. У всякому разі, вона 
не повинна б заперечувати Його і тим 
більше не погоджуватись, щоб чоловік 
чи дружина ходили до церкви і служили 
Богові своїми ділами, часом, життям.

Але є й інша точка зору: якщо людина 
вже «живе, як християнин», не чинить 
явних гріхів, — що їй заважає прийти 
до Господа просто зараз? Адже якщо її 
принципи і так узгоджуються з Божими, 
то що вона втратить, навернувшись до 
Бога? Нічого... Якщо лише в неї нема 
таємних «але» проти Христа і християн-
ства. А якщо є — ці «але» обов’язково 
«вилізуть», дадуть про себе знати потім, 
після весілля.

Дехто вважає, що це може бути Божа 
воля — щоб через шлюб з віруючою неві-
руюча людина навернулася до Бога, змі-
нила свої погляди на життя, переглянула 
свої цінності. Хіба Бог не всемогутній?

Є і зустрічний аргумент. Хіба Бог, 
Котрий сказав: «До чужого ярма не 
впрягайтесь з невірними...» (2 Кор. 6:14), 
почне суперечити Сам Собі? Якби ця 
людина справді була призначена для 

вас, Бог навернув би її до віри в Христа 
до вашого весілля, а не після. Хіба Бог не 
всемогутній?

Так, це правда, що ні в десяти запові-
дях Старого Заповіту, ні у двох основних 
заповідях Нового Заповіту не сказано, що 
пов’язувати долю з невіруючою людиною 
— смертний гріх для християнина.

Але також правильно й те, що в Біблії 
міститься чимало серйозних попереджень 
та історій, що свідчать: інтимні стосунки, 
шлюб — це не просто спати разом, це 
жити разом. Мова йде про взаємний 
вплив, проникнення і єдність. І якщо поєд-
нуються люди різної віри (віри, а не куль-
тури), то одна намагається схилити іншу 
до своїх цінностей, щоб справді йти разом 
в одному напрямку. І виникають серйозні 
проблеми, котрих люди не могли перед-
бачити. Але їх передбачив Бог, і тому Він 
конкретно попереджував Свій народ: 
шлюб з людьми, котрі не примирилися з 
Господом, — серйозна духовна небезпека. 
Самсон і його филистимлянська дружина, 
а пізніше і Даліда; Соломон і його іноземні 
дружини, котрі «розбестили серце його»... 
Прикладів вистачає.

Щоправда, є ще історія про Естер, 
котру взяли (без її згоди) заміж за царя-
завойовника, що не знав Бога Ізраїлевого. 

Чому люди стають алкоголіками чи 
наркоманами? Чому взагалі вони впадають 
у залежність? Залежністю можна назвати 
стан, коли ви робите щось, що поліпшує вам 
настрій, хоча через це у вашому житті по-
являються проблеми. Схильність до тієї чи 
іншої залежності формується атмосферою, 
в якій росте дитина. Існують певні ознаки 
нездорової, дисфункціональної сім’ї. Тому 
треба вміти розрізняти ці нездорові ознаки, 
щоб позбутися їх негативного впливу на себе 
і своїх близьких.

Насамперед до ознак нездорової сім’ї можна 
віднести наявність у когось з її членів якогось 
типу залежності, у тому числі і таких «не-

винних», як залежність від роботи, від ставлення 
до іншої людини чи телевізора або комп’ютера. 
Залежна людина приділяє більше часу предмету 
своєї залежності, думає про нього і не може 
контролювати свою поведінку і розпоряджатися 
собою. Її залежність стає її господарем і не дає 
нормально жити і приділяти увагу іншим членам 
сім’ї, дарувати їм своє тепло, любов, підтримку, 
турботу і розуміння.

Наступна ознака — це неповна сім’я, тобто 
відсутність одного із батьків. Сам батько або сама 
мати не в змозі дати дитині повноцінне виховання. 
Та й втрата одного з батьків (розлучення, смерть, 
тривале відрядження) — це тяжка травма для 

дитини, що впливає і на її психіку, і на самооцінку, 
і на ставлення до життя. 

Важка хронічна хвороба кого-небудь із членів 
сім’ї також може негативно позначатися на пси-
хологічній обстановці. Наприклад, якщо бабуся 
страждає на важку фізичну чи психічну хворобу, 
то і в дітей, і в дорослих будуть виникати певні 
стреси і переживання. Тут появляються і особливі 
правила: поводитися тихіше, не приводити друзів, 
коли у хворого напад; не розповідати іншим про 
хворобу; постійно стежити за поведінкою чи само-
почуттям хворого. Психологічна шкода від такої 
хвороби може бути зведена до мінімуму, якщо в сім’ї 
буде створено сприятливий клімат, коли, з любов’ю 
піклуючись про хворого, члени сім’ї продовжують 
жити повноцінним життям.

Наявність в сім’ї «секрету», «таємниці»: праця 
батька, минулі пригоди матері чи національність 
бабусі — це не лише ознака відсутності повної 
довіри в стосунках, а й фактор, який цю довіру 
обмежує. Зазвичай у сім’ях, де є залежність (на-
приклад, батько п’є чи син вживає наркотики), 
прийнято приховувати від інших цю інформацію. 
Ситуація особливо тяжка, якщо над дитиною в сім’ї 
чиняться різні форми насильства, а дитина через 
страх не може цим ні з ким поділитися. У підсумку в 
сім’ї накопичуються сімейні таємниці, а разом з ними 
і стрес, від якого не можна звільнитися повністю і 
котрий буде руйнувати членів сім’ї зсередини.

Характерними ознаками дисфункціональної сім’ї 
можуть служити також встановлені в ній неписані 
правила. Ось деякі з них:

— Не говорити про свої проблеми. Це може 
означати заборону на обговорення своїх проблем 
як поза сім’єю, так і в самій сім’ї. Коли ми кажемо 
людині: «Не звертай уваги на свої проблеми, 
труднощі, неприємності», — для неї це може озна-
чати: «Твої проблеми справді нікого не цікавлять, 
є набагато важливіші справи, ніж твої проблеми». 
Окрім того, це означає, що накладається заборона 
на обговорення проблеми, а отже, на її вирішення. 
Таке правило може вбити будь-яку надію на допо-
могу, на вирішення серйозних проблем і поліпшення 
життя.

— Не висловлювати відверто своїх почуттів. 
Як часто ви чули в сім’ї: «Не плач, ти хлопчик!». 
Коли ми розповідаємо комусь про свою образу, то 
у відповідь чуємо: «Не ображайся!». Але ж в самій 
цій фразі закладено заборону на переживання по-
чуттів. А людина має право переживати почуття, і 
ніхто не може цього заборонити. Заборона змушує 
ховати свої почуття глибоко всередині, але стрес 
від цього не зменшується, а збільшується. Дуже 
важливо навчитися не приховувати свої почуття, 
а виражати їх розумним чином, не дратуючи і не 
ображаючи оточуючих.

— Уникати прямих висловлювань, прагнути до 
вираження своїх думок завуальовано, а потреб 
— через маніпуляції. Це означає, що людина не 
може прямо попросити когось про допомогу, вона 
буде робити це в обхід. Наприклад: «Вже котрий 
день ніхто сміття винести не може. У цьому домі 
взагалі є мужчини, чи всі перевелися?». Значно 
краще просто попросити: «Винеси сміття, якщо тобі 

не важко». А ось приклад непрямого спілкування. 
Мама говорить синові: «Скажи бабусі, щоб вона 
картоплю почистила». Це ознаки того, що члени 
сім’ї не вміють бути відвертими, безпосередніми 
і щирими.

— Будувати нереальні плани і покладати на лю-
дей і обставини нездійсненні надії. Цю звичку можна 
назвати магічним мисленням. Наприклад, молодий 
чоловік живе очікуванням знайомства з «дівчиною 
своєї мрії», міркуючи при цьому так: «Ось, знайду 
дівчину, і тоді все в мене буде добре, всі проблеми 
вирішаться самі собою». При цьому він не думає про 
те, щоб працювати над своїм характером і самому 
докладати зусилля для вирішення своїх проблем.

— Не говорити на певні «заборонені» теми. 
Найпоширеніше «табу» — заборона на розмови 
про сексуальні проблеми і потреби. Як наслідок, у 
дитини виробляється, з одного боку, хвороблива 
сором’язливість щодо цієї теми, з другого боку 
— підвищений інтерес до неї. На жаль, якщо батьки 
не вміють тактично і з мудрістю говорити з дитиною 
на будь-які теми, що її цікавлять, дитина шукатиме 
відповіді в інших, часто дуже сумнівних і навіть 
небезпечних джерелах.

— «Роби, як я кажу, а не як я роблю». Це дуже 
страшне і тяжке правило. Найнебезпечніше, коли 
така невідповідність слова і діла стосується релігії. 
Коли на словах людина закликає любити Бога, а 
насправді виявляє неповагу до ближнього, її слухач 
не навчиться нічого, окрім лицемірства.

— «Гратися, розважатися — це погано, грішно». 
Заборона на вияв радості — теж ознака хворої 
сім’ї.

Якщо ви побачили, що у вашій сім’ї існують такі 
ознаки, саме час почати вирішувати ці проблеми. 
Нехай Бог благословить вас і допоможе навчитися 
по-справжньому любити і приймати ваших дітей, 
членів вашої сім’ї і самих себе.

Роман ДОБРОЛЮБОВ.

Але саме це «без згоди» і свідчить про 
те, що Господні чуда легше відбуваються 
там, де людина навернулася до Нього вже 
після шлюбу з невіруючою, або жінка була 
«взята заміж без згоди», як у випадку з 
Естер (таке все ще трапляється в деяких 
країнах). Там же, де віруюча людина 
свідомо проігнорувала попередження 
Боже, — Бог допоможе, але людині до-
ведеться відчути на собі наслідки свого 
непослуху.

Аргументів як за, так і проти шлюбу 
віруючих з невіруючими можна «накопа-
ти» мільйон. Але одні будуть базуватися 
на надіях, а інші на фактах — як із Біблії, 
так і з життя. У Біблії сказано, що «надія 
не засоромить» (Рим. 5:5). Але, виходячи 
з контексту всього Писання, ми бачимо: 
мається на увазі не будь-яка надія 
(скільки у світі людей, обманутих у своїх 
надіях!), а надія на Господа... Тобто на 
те, що Господь Сам сказав у Своїй Книзі 
(див. Іс. 49:23).

Є сфери життя, де можна експеримен-
тувати, випробовувати і перевіряти щось 
на практиці. Але, мабуть, людське серце, 
любов, сім’я, діти, особисте щастя — не 
той випадок. Серце в нас одне, і воно не 
державне...

Ірина ГЕРМАН.

Заміж за невіруючогоЗаміж за невіруючого

З чого починаються проблеми
l ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
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Як «свідка Єгови» мене хрестили в 1960 
році у віці 26 років разом з моєю дружиною 
Марджорі. Ми вчилися разом зі «свідками» і 
були новонаверненими. Маючи добру репута-
цію, я був призначений старійшиною громади 
в середині 70-х років. Ходив по домах, прово-
див домашні заняття з вивчення Біблії і робив 
все, чого вимагало «Товариство Вартової 
вежі». Ми виховали нашу дитину як «свідка» 
і очікували, що коли переживемо Армагедон, 
нас чекає вічне життя в раю на землі.

Пережити Армагедон
У середині 60-х років «Товариство» вказало на1975 рік як на 

час кінця існування світової системи. Про цей час постійно гово-
рилося в публікаціях організації, і нам також розповідали про ці 
передбачення на наших зібраннях і заняттях. Оскільки нас вчили, 
що лише «свідок» з «доброю репутацією» переживе Армагедон, 
ми продали успішний бізнес в 1972-му і свій будинок в 1974-му, щоб 
ще краще служити Єгові за короткого часу, що залишився.

Зрозуміло, що багато «свідків» були розчаровані і втратили 
всякі ілюзії, коли 1975 рік прийшов і пішов, а нічого не сталося. У 
мене появилися серйозні підозри, коли «Вартова вежа» почала 
заперечувати відповідальність за провіщення, які проповідувались 
і публікувались в попередні десятиріччя. Замість цього вони 
переклали вину за невиконання пророцтва на тих, кого назвали 
«надмірно обережними».

Вдивляючись глибше
Я допускав, що були й інші випадки, коли організація навмисне 

передрікала кінець світу, і вирішив сам вивчати ці провіщення. 
«Вартова вежа», зрозуміло, не терпить критичного аналізу своєї 
історії чи вчення, суворо перевіряючи кожного, хто намагається 
це зробити. Моє життя як старійшини не давало мені часу, необ-
хідного для такого дослідження, і я пішов з посади «керівного 
опікуна» громади.

Це було серйозне рішення з серйозними наслідками. Почалася 
моя одісея досліджень і ретельної перевірки пророцтв і вчень 
«Вартової вежі». «Товариство» вчило, що кінець світу буде в 
1914 році. Коли 1914 рік минув, президент С. Т. Рассел змінив 
дату на 1915 р., потім на 1918 р. Пізніше другий президент Д. 
Р. Рутерфорд вибрав 1925 рік для кінця світу і проголосив, що 
Авраам, Ісак і Яків та «інші знаменитості воскреснуть в 1925 р., 
щоб проголосити новий світ!».

До 1929 р. Рутерфорд, все ще переконаний у воскресінні 
«давніх знаменитостей», побудував для них особняк в Сан-Дієго, 
назвавши його Бет Сарім — «Домом князів». Врешті-решт він 
помер в цьому домі в 1942 році незабаром після об’явлення, що 
кінець світу настане всього через кілька місяців.

«Вартова вежа» тепер вчить, що 1914 року світ тільки «увій-
шов» у часи кінця, відволікаючи увагу від пророцтва, що про-
валилося. «Свідки» також пророчили, що покоління, яке бачило 

події 1914 року, побачить 
кінець світу.

Усе це і багато іншого 
спонукало нас з Мар-
джорі усвідомити, що 
«Товариство Вартової 
вежі» свідків Єгови 
— це організація, що 
чітко підпадає під бі-
блійний опис неправдивого пророка у Повто-
ренні Закону 18:21-22: «А коли ти скажеш у серці своєму: Як ми 
пізнаємо те слово, якого Господь не говорив? Що буде говорити 
той пророк Ім’ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це 
те слово, якого не сказав Господь. У зухвалості говорив його той 
пророк, і ти не будеш боятися його».

У результаті ми подали офіційного листа про розрив із «Вар-
товою вежею» і «Товариством».

Придбати спокій
Нарешті я відчув душевний спокій і свободу, котрих не знав за 

всі мої 22 роки життя як «свідка Єгови». Я просив Господа простити 
мої гріхи і увійти в моє життя. Ісус Христос відповів на моє бла-
гання, і я точно знаю, що моє спасіння не базується на безплідних 
ділах, це безплатний дар Божої благодаті і милосердя.

Нас вчили, що ми повинні пройти через організацію «Вартової 
вежі», щоб потрапити до Отця, але істина — в Ісусі Христі. Він 
сказав: «Я — дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить 
ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6). Вам не потрібний так званий 
«144-тисячний клас посередників», щоб допомогти вам заробити 
своє спасіння, «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та 
людьми — Людина Ісус Христос, що дав Самого Себе на викуп 
за всіх» (1 Тим. 2:5-6).

Бог любить нас більшою любов’ю, ніж про це навчає «Товари-
ство». Марджорі і я — свідки чудесного спасіння, котре Він про-
понує  всім у Христі. Перестаньте довіряти своїм добрим ділам і 
попросіть Господа Ісуса Христа спасти вас. «Хто вірує в Сина, той 
має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить — а 
гнів Божий на нім перебуває» (Ів. 3:36).

Живий Господь Сам звертається сьогодні до «свідків Єгови»: 
«Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, — і Я вас заспо-
кою» (Мт. 11:28).

Леонард А. ЧРЕТЬЄН. 

«І зараз усі почали відмовлятися...» (Лк. 14:18).

Вказавши на сусідню ділянку землі вартістю в кілька десятків 
тисяч гривень, один чоловік сказав: «Років 20 тому я міг при-
дбати її за невеличку суму, але...» І це маленьке «але» зробило 

його бідняком.
«Я хотів би стати істинним християнином, — говорить дехто. 

— Але...» Що це за «але»? «Дайте мені передусім пожити, як я хочу, 
і взяти від життя все, що воно може дати...» — кажуть одні. А Слово 
Боже їм відповідає: «Не обманюйтеся — Бог осміяний бути не може. 
Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!» (Гал. 6:7).

«Я ще молодий, а релігія — для старих!» — відповідають інші. Але 
Слово Боже ясно говорить: «І пам’ятай в днях юнацтва свого про 
свого Творця...» (Екл. 12:1).

«Рід моїх занять не дає можливості стати християнином», — за-
являють треті. «А тепер слово Господнє: Не буде в Мене такого, бо 
Я шаную тих, хто шанує Мене, а ті, хто зневажає Мене, будуть зне-
важені!» (1 Сам. 2:30).

«Від багато чого довелося би відмовитись!» — заперечують чет-
верті. Уявіть собі немудрого жебрака, що дає таку відповідь, коли 
йому запропонували почесне місце в царському палаці. Господь Ісус 
Христос говорить: «Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком 
щоб мали» (Ів. 10:10).

«Боюсь, що не зумію втриматися до кінця», — сумніваються інші. 
Але істинний християнин відповідає: «Хоч я і тримаюся Господа, це 
лиш тому, що Сам Він мене тримає!». Спасаючи грішника, Христос 
береже його до кінця — «силою Божою через віру на спасіння» (1 Петр. 
1:5). Незліченні мільйони спасенних  в Христі грішників пізнали на ділі 
істиність і силу Божої обітниці: «Досить тобі Моєї благодаті — бо сила 
Моя здійснюється в немочі» (2 Кор. 12:9).

«Я надто грішний і не гідний спасіння», — бідкаються деякі. Дорогий 
друже, не негідність залишає вас поза Христом, а небажання прийти 
до Нього! Ісус Христос говорить: «... А того, хто до Мене приходить, 
Я не вижену геть» (Ів. 6:37).

«Я дуже зайнятий», — заявляє дехто. Але ж ви не настільки за-
йняті, щоб упустити добрий заробіток чи своєчасно не застрахувати, 
наприклад, будинок і автомашину. І, звичайно, ви не виявитеся на-
стільки зайнятими, щоб не «кинути» все, що у вас є, коли покличе вас 
смерть! Тому, почувши Божий заклик, не робіть запеклими свої серця! 
Бо «... людям призначено вмерти один раз, потім же суд» (Євр. 9:27). 
«Тому будьте готові і ви — бо прийде Син Людський тієї години, коли 
ви не думаєте!» (Лк. 12:40).

«Я і пішов би за Тобою, Господи, але ще є час». Це ще одне із 
багатьох людських пустих «але». Лише диявол міг таке навіяти!

Одного разу моряки під час відпливу конопатили на мілині судно. 
Приплив, що почався, зсунув підпорки судна. Пролунав сигнал небез-
пеки, але один моряк легковажно вирішив, що «час ще є» і він встигне 
виповзти з-під судна після другого сигналу. Однак спізнився. Судно 
намертво притиснуло йому ноги. Усі зусилля витягнути нещасного 
виявились марними. А цей чоловік думав, що в нього ще багато часу. 
Слово Боже попереджує: «Ось тепер час приємний, ось тепер день 
спасіння!» (2 Кор. 6:2).

Не турбуватися про спасіння — те саме, що його відкидати! Щоб за-
гинути, не треба зневажати Бога, брехати чи красти. Скільки людей у 
хворобі чи при небезпеці втрати своїх рідних обіцяють Богові відкласти 
всі перешкоди і служити Йому. Але як перша пекуча скорбота мине 
або небезпечна хвороба відійде, вони, як і раніше, байдужі до Бога 
і своє навернення до Нього відкладають до наступного «зручного» 
випадку. Чи не належите і ви до таких людей? Якщо так, не нехтуйте 
Господнім попередженням: «Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не 
обтяжувалися ненажерством та п’янством, і життєвими клопотами, 
і щоб день той на вас не прийшов несподівано» (Лк. 21:34).

Господь Ісус Христос говорить: «Я Світло для світу. Хто йде вслід 
за Мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя» 
(Ів. 8:12). 

«Як живий Я, — говорить Господь Бог, — не прагну смерти не-
справедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги його, 
і буде він жити! Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і нащо 
вам умирати?..» (Єз. 33:11). Яку відповідь ви дасте на цей заклик 
Божий? Не можна безкінечно ховатися за безглуздою відмовкою: 
«Господи, я прийду, але...»

Один чоловік, згаданий в Євангелії від Луки, сказав: «Господи, 
я піду за Тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми до-
машніми». Тисячі інших говорили, по суті, те саме: «Дозволь мені 
зробити те і те», «Дозволь закінчити свої справи», «Дозволь ще раз 
зустрітися зі своїми друзями»... Усе це пусте нехтування, причому з 
вічними наслідками. Господь говорить: «Шукайте ж найперш Царства 
Божого...»

Відвернувшись від істинного Друга, знехтувавши Ним заради зем-
них друзів і безглуздо розтративши дані Богом дорогоцінні можливості 
прийти до спасіння, — що ви отримаєте в майбутньому? Лише одне: 
«Кара за гріх — смерть...»

Тому, почувши заклик Христа, не повертайтеся до нікчемних 
відмовок. Близько двох тисячоліть тому прозвучало Слово Господа: 
«Ніхто бо не може до Мене прийти, як Отець, що послав Мене, не 
притягне його...» (Ів. 6:44). Слова ці підтверджують, що без дії Божої 
благодаті людина безсила і спасти себе не може! Тому Бог і вказує 
на Ісуса Христа, що може спасти тих, що через Нього приходять до 
Бога. Христос говорить: «... А того, хто до Мене приходить, Я не 
вижену геть».

Коли по натягнутих нервах пла-
нети вдарила чергова трагедія, 
затрусивши Японією, світ із жахом 
спостерігав, як стихія стирає з 
лиця землі плоди цивілізації, які ви-
плекала на своєму острові чудова, 
працелюбна нація. Немов лушпиння 
від насіння, невидима рука змітала 
сотні заповнених електронікою 
автомобілів, забирала на загибель 
морські судна і тисячі життів; пливли 
зірвані з фундаментів житлові будин-
ки, вибухали системи охолодження 
найбезпечніших у світі атомних 
електростанцій...

Засоби масової інформації захлиналися, 
цитуючи спеціалістів. Сейсмологи 
прогнозують, що землетрус в Японії, 

який призвів до зміщення земної осі на 10 
сантиметрів, спричинить зростання кількості 
землетрусів, вивержень вулканів і цунамі, 
зміну клімату, потемніння атмосфери і змен-
шення сонячного тепла. Чим не ілюстрація 
біблійних текстів?

Землетруси призводять до зсуву земної 
осі, що, у свою чергу, провокує землетруси. 
Тобто включається якийсь самозаводний 
механізм. 

Кажуть, що руйнівний землетрус в Японії 
передбачили ще в 1997 р. російські вчені, 

опублікувавши статтю в журналі «Праці 
професорського клубу ЮНЕСКО». Доктор 
геолого-мінералогічних наук, завідувач лабо-
раторії регіональної геології і тектонофізики 
Тихоокеанського інституту Російської Ака-
демії Наук Валерій Абрамов розповів: «Ми 
передбачали, що в 2011 році в районі Канто 
відбудеться серія поштовхів силою 10 балів 
і вище. Саме ця частина країни піддалася 
найсильнішому руйнуванню». Російські вчені 
вважають, що якби японці прислухались до 
їх думки, то наслідки катастрофи були б 
мінімізовані.

Але для нас важливе інше. Ми звіряємо 
катастрофічні події, що відбуваються у світі, 
з найпевнішим пророчим словом — Біблією (2 
Петр. 1:19) і розуміємо, що стоїмо на порозі 
небаченого духовного розлому, коли світ 
залишиться сам на сам із вселенським злом, 

що шаленітиме без Церкви Христової, котру 
Господь забере із земного хаосу.

Росіяни вирахували нинішній землетрус 
за 14 років до нього. Але Біблія ще 2000 
років тому передбачила, що в «останні часи» 
перед приходом Ісуса Христа за Своєю Церк-
вою будуть «землетруси великі... місцями» 
(Лк. 21:11).

Під час Свого перебування на землі 
Господь Ісус Христос, пояснюючи людям 
духовну сутність трагічних подій, свідками 
яких їм довелося бути, звернувся до них 
зі словами, котрі знають всі християни, що 
вивчають Біблію: «Чи ви думаєте, що оці 
галілеяни, що так постраждали, грішніші 
були від усіх галілеян? Ні, кажу вам; та коли 
не покаєтеся, то загинете всі так! Або ті 
вісімнадцять, що башта на них  завалилась 
була в Сілоамі й побила їх, — чи думаєте, що 
ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі 
живуть? Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, 
то загинете всі так!» (Лк. 13:2-5).

Згадую історію, яку описали свого 
часу засоби масової інформації СРСР: 
японський хлопчик, хворий на рак крові 
внаслідок радіаційного зараження після 
атомного бомбардування Хіросіми і На-
гасакі, повірив, що коли він зробить кілька 
тисяч паперових журавликів, то одужає. 
Мільйони радянських дітей майстрували 
паперових журавликів для японського 
хлопчика. Але журавлики не допомогли...

Сучасна людина, що стоїть перед грізни-
ми подіями — провісниками Христа, Котрий 
гряде на землю для суду над невірством, 
нагадує того хлопчика, що надіявся на 
паперових журавликів, — покладається на 
свої немічні зусилля і марні технології. А 
Господь говорить: «Коли не покаєтеся, то 
загинете всі так!». 

Павло ГАРАДЖА.
Міжнародна християнська газета.

СВІДОК
l ВІДХИЛЯЄМО ЗАВІСУ

Паперові журавлики 
під атомним попелом

Не упустіть 
найголовнішого
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Цими словами Господь поставив на небачену 
досі висоту принцип прощення, який витікає 
з Його вчення про любов. Але чому апостол 

Петро задав запитання в такій формі — «чи до 
семи раз?». Імовірно, він сприймав число «сім» як 
вираження божественної повноти, міру прощення. 
Апостол Петро знав, що за Законом Мойсея крив-
дникові треба було завдати такої ж шкоди, яку 
спричинив він, — «око за око, зуб за зуб». І йому 
захотілося дізнатися позицію Ісуса Христа щодо 
прощення. Господь дав вичерпну відповідь, підкрі-
пивши її притчею про немилосердного раба, якому 
цар простив великий борг, але котрий не простив 
незначного боргу своєму боржникові. «Тоді пан його 
кличе його та й говорить до нього: «Рабе лукавий, 
— я простив був тобі ввесь той борг, бо просив ти 
мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм 
співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?». 

Усі «одкровення» «Цариці миру» 
носять відверто окультний харак-
тер і суперечать біблійній науці та 

вченню Господа нашого Ісуса Христа. 
Підійшовши до детального аналізу по-
слання «Цариці миру» з Меджугор’є, 
одразу зауважимо кілька сентенцій. 

По-перше, ця «Цариця миру» виявила 
себе як привид в Меджугор’є, а її контак-
терів прямо називають «візіоністами», 
що дуже схоже на контактерів-візіоністів 
НЛО. Випадки об’явлень воскреслого 
Ісуса Христа в Євангелії суперечать 
природі привидів. Сам Ісус говорить 
апостолам про це: «Доторкніться до мене 
та збагніть, що привид тіла й костей не 
має, як бачите, а Я їх маю» (Лк. 24:39) 

По-друге, «Цариця миру» в Меджу-
гор’є у своїх посланнях дуже дивна: то 
любить своїх слухачів, зосібна дітей, то 
ображається, що вони не досить ста-
ранно моляться, то погрожує перестати 
посилати свої повідомлення, сердиться, 
дратується, накручує себе тощо. Така по-
ведінка суперечить природі Ісуса Христа 
та його матері Діви Марії з Назарету, про 
яких розповідає Євангеліє. 

По-третє, «Цариця миру»  в Меджу-
гор’є страждає словесною екзальтацією 
– несе одне й те саме, повторюється, 
промовляє звичайні істини гуманістич-
ного та загальнолюдського характеру, 
використовує мову, притаманну радше 
якійсь екзальтованій монахині, аніж єв-
рейській жінці, матері Ісуса Христа.

При цьому нічого нового чи таємного 
«Марія» не оповідає. Її погрози про гріх, 
про сатану носять огульний характер. 
Вона весь час твердить, що сатана пере-
шкоджає їй, має якісь плани проти людей 

та парафії в Меджугор’є, але жодного 
конкретного плану не відкрито. Мова 
«Марії» явно суперечить мові Біблії. 
Послання «Цариці миру» не містять 
ніяких літературних зворотів, алегорій, 
жодних прив’язок топографічного чи 
історіографічного характеру. А головне 
– в її мові цілком відсутні лексика та 
звороти, які використовують пророки та 
євангелісти Біблії.

 Та найголовніше – ці вислови, невинні 
та примітивні на перший погляд, несуть 
в собі єресі, пов’язані з перекручуванням 
біблійних істин. 

Подамо вибрані навмання тексти по-
слань «Цариці миру» в Меджугор’є для 
поверхневого аналізу:

    29 березня: «Любі діти! Сьогодні 
ввечері Я хочу особливо закликати вас 
бути стійкими у випробуваннях. Замис-
літься над тим, що Всемогутній Бог ще й 
дотепер страждає через ваші гріхи. Коли 
випадуть вам страждання, жертвуйте 
їх Богові».

Але ж Євангеліє вчить, що Ісус Хрис-
тос, будучи розіп’ятий на хресті, один 
раз постраждав, приніс Себе в Жертву 
і викупив нас від гріха. 

19 липня: «Любі діти! Я постійно з 
вами, не бійтеся спокус, тому що Бог 
завжди піклується про вас».

 Не боятися спокус – дивна річ. «Ца-
риця миру» не знає простої Господньої 
молитви, в якій Ісус навчає просити що-
день Бога, щоб якраз «не увів нас у спо-
кусу», і цю молитву знають навіть діти. 

13 вересня: «Любі діти! Мені все ще 
потрібні ваші молитви. Ви запитуєте, 
навіщо стільки молитов? Подивіться на 
світ. І моліться за перемогу Ісуса».

Молитви належать Богові. А вона 
заявляє, що молитви потрібні їй самій на-
чебто для… перемоги Ісуса Христа. І це 
вже єресь – Ісус уже переміг диявола, як 
переміг гріх та смерть на хресті. Ми спі-
ваємо на Великдень: «Христос Воскрес 
із мертвих, смертію смерть подолав і 
тим, що в гробах, життя дарував». І це 
доконаний факт! А «Цариця миру»  в Ме-
джугор’є молиться про якусь майбутню 
перемогу Ісуса. Це єресь, що суперечить 
всім без винятку християнським вірос-
повіданням. 

20 вересня: «Любі діти! Моліться, 
щоб я могла принести Господу всі ваші 
жертви і молитви». 

Тут «Цариця миру» безцеремонно 
виступає в ролі посередника між Богом 
і людьми, що грубо суперечить Біблії, 
яка однозначно навчає: «Один бо є Бог і 
один Посередник між Богом та людьми, 
– людина Христос Ісус» (1Тим. 2:5).

20 грудня: « Я закликаю вас зробити 
для Ісуса Христа щось конкретне. Я хочу, 
щоб кожна родина в парафії піднесла 
Ісусові квітку на знак своєї відданості 
Йому».

Цікаво, що для «Цариці миру» кон-
кретне діло – це якась квітка, хоча Сам  
Ісус та апостоли конкретно навчали, що 
треба покаятися. Примітивний заклик 
характеризує відсутність наміру прого-
лошувати істину Євангелія, що повинні 
чинити всі християни.

13 червня: «У ці дні до решти від-
дайтеся мені».

 Ну ось, нарешті, конкретна вимога: 
віддайтеся мені. Тут, власне, пригадуємо 
собі розмову Ісуса з дияволом у пустелі: 
«І диявол сказав Йому: коли Ти покло-
нишся передо мною, то все буде Твоє! І 
промовив Ісус йому в відповідь: Написа-
но: Господеві Богові своєму вклоняйся, і 
служи Одному Йому!» (Лк. 4:6-8).

20 червня: « Віддайте мені всі свої 
переживання і всі свої труднощі!».

 А Ісус говорить в Євангелії: «При-
йдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і 
Я заспокою вас» (Мт. 11:28). Знову єресь 
від «Цариці миру». 

1 серпня: «Я закликаю вас: віддайте 
мені самих себе, щоб я могла подарувати 
вас Богові чистими, без гріха. Я хочу, 
щоб ви стали моїми, і тоді я вас принесу 
в дар Богові».

Ну, а це вже конкретика – віддайте 
себе, і я вас принесу в дар богові. Тільки 

Галицьку молодь в Зарваниці 
втягують в окультну марійську секту
l ЗЛОБОДЕННЕ

Нещодавно паломники з України та Східної Європи збиралися 
на молитовну зустріч у Всеукраїнському Марійському духовному 
центрі в Зарваниці.

«Уже понад 30 років Діва Марія відвідує невеличке боснійське 
село Меджугор’є. Вона приходить в цей світ, щоб показати дорогу 
до Бога, повернути радість життя і надію. Тут небо торкається 
землі», – повідомляють організатори зустрічі.

Таку зустріч у Зарваниці проводять уже втретє. Однак цікаво, 
що організовані вони всупереч офіційній позиції Римо-Католиць-
кої та Православної Церков про невизнання послань «Цариці 
миру» з Меджугор’є.

Більше того, такі зустрічі не відповідають ні духу Євангелія, 
ні духу християнської Церкви.

якому богові і чому вона має приносити 
нас в дар, коли Євангеліє вчить, що Бог 
призначив нас наперед, щоб усиновити 
через сина Свого Ісуса Христа і зробити 
спадкоємцями Свого Царства. А тут 
– принести в дар…. Дуже схоже на 
звичайний окультизм і його жертвопри-
ношення в дар Люциферові.

 Чи потрібно вам і вашим дітям вчити 
всю цю маячню, чи потрібні вам лже-
чудеса та лжевидіння, лжепослання та 
лженаука – вирішувати вам. Але нага-

даю прекрасні слова святого апостола 
Павла, який у Посланні до галатів пише: 
«Дивуюся я, що ви так скоро відхилює-
тесь від того, хто покликав Христовою 
благодаттю вас, на іншу Євангелію. 
Але якби й ми або ангол із неба зачав 
благовістити вам не те, що ми вам 
благовістили, нехай буде проклятий!» 
(Гал. 1:6-8).

 Андрій МИКИТИН.
 http://www.octpib.info/

(Друкується зі скороченнями).

І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки 
йому не віддасть всього боргу. Так само й Отець 
Мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас 
не простить своєму братові з серця свого їхніх 
прогріхів» (Мт. 18:32-35).

Коли ми читаємо цю притчу, то мимоволі спо-
внюємося обуренням щодо «раба лукавого». Але 
при цьому забуваємо, що всі ми схожі на цього 
раба: Господь простив нам все наше минуле, а ми 
буваємо нездатні прощати іншим: осуджуємо їх 
замість того, щоб огортати любов’ю. Недостатньо 
лише не чинити зла, не завдавати нікому шкоди, 
важливо прощати іншим, як і Господь простив нам. 
Про Господа сказано, що Він любить прощати (Неєм. 
9:17). Про кого з нас можна сказати таке? Господь 
наш багатомилостивий; і діти Його повинні бути 
такими самими. Дух Христів повинен наповнювати 
нас, бо «коли хто не має Христового Духа, той не 
Його» (Рим. 8:9). Це дуже серйозно і важливо.

Але що означає прощати? Це значить не 
пам’ятати образи, огортати все любов’ю, чинити 
добро і в жодному разі не мстити за себе. «А Я вам 
кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто 
вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить 

вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам 
бути синами Отця вашого, що на небі...» (Мт. 5:44-
45). Чинячи так, ми нейтралізуємо бажання наших 
кривдників поводитися з нами несправедливо. 
Апостол Петро говорить, що доброчинці гамують 
неуцтво нерозумних людей (1 Петр. 2:15).

Ми повинні прощати, тому що прощення зупи-
няє зло. Якщо не буде прощення, зло зростатиме. 
Господь нагадує нам: «І коли стоїте на молитві, то 

прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець 
ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші» (Мр. 
11:25), А в молитві «Отче наш» Ісус  вчить молитися 
так: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим». Ми часто забуваємо про цю 
умову Господа. 

Дехто побоюється, що коли весь час прощати, 
то недобрі люди будуть зловживати прощенням і 
завдавати їм шкоди. По-людськи це можливо. Але 
в Господа є тисячі доріг, щоб захистити і охоронити 
тих, хто вміє прощати. Апостол Павло говорить: 
«Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву 
Божому, бо написано: «Мені помста належить, Я 
відплачу, говорить Господь» (Рим. 12:19).

Ті ж, що живуть за принципом: як мені, так і я, 
можливо, чогось і досягають, але ніколи не завою-
ють прихильності сердець і самі себе позбавляють 
Божого захисту. Господь говорить, що милостиві 
помилувані будуть. 

Іноді ми кажемо, що простили, але при нагоді 
знову й знову нагадуємо про кривду. Це не прощен-
ня. Господь простив Своїм учням без слів про про-
щення. Він просто сказав: «Мир вам» — і жодного 
слова про зраду. Як це милостиво, велично і чудово.

Так, прощати нелегко. Але прощати необхідно, 
тому що інакше Господь не простить нам прогріхів 
наших. Ми повинні боятися втратити дух прощення. 
Просімо, щоб милосердний Господь дав нам сили 
невпинно прощати нашим ближнім. Це основний 
принцип практичного християнства.

В. К.

«... прощайте, то простять і вам» (Лк. 6:37).

Прощення — одна з найчудовіших чеснот 
християнства. Святе Письмо неодноразово 
закликає віруючих прощати взаємні образи. 
В Євангелії від Матвія читаємо: «Петро при-
ступив тоді та запитався Його: «Господи, 
— скільки разів брат мій може згрішити проти 
мене, а я маю прощати йому? Чи до семи 
раз?». Ісус промовляє до нього: «Не кажу 
тобі — до семи раз, але аж до семидесяти 
раз по семи!» (Мт. 18:21-22).

ПРОЩЕННЯПРОЩЕННЯ
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«Буває таке, що про ньо-
го говорять: «Дивись, — це 
нове!». Та воно вже було 
від віків, що були перед 
нами!», — так писав мудрий 
цар Соломон 4000 років 
тому (Екл. 1:10).

Біблія завжди має рацію. На 
перший погляд, НЛО зачастили 
на наше небо зовсім недавно, 
буквально протягом останніх 

40-50 років, однак якщо ми глянемо 
в глибину історії, то легко зможемо в 
цьому засумніватися.

Літальні апарати, сотні і тисячі разів 
бачені нами на фотографіях і малюнках, 
фігурують уже в давньоєгипетських 
письменах, на їх знаменитих таблицях 
з картинками. Тарілочки, насправді, 
там літають. Літали вони, очевидно, і в 
Стародавній Греції, бо великий вчений 
Арістотель дав їм, як явищу, назву 
«сонячних дисків». На середньовічних 
чи то вірменських, чи грузинських 
іконах по кутах зображені якісь НЛО, 
що крутять очима і випускають світло. 
А боги американських індіанців? Вони 
зображені в кабінах космічних кораблів 
за пультом управління, навіть педалі 
натискають.

Є також багато свідчень про існуван-
ня повітряного флоту в давнину і в руко-
писах тібетських монахів, і в індуських 
міфологіях, і навіть в нашій Біблії. Від-
носно індуських свідчень в цьому плані 
характерна книга «Віманіка шастра», 
в якій не тільки б’ються в повітрі різні 
боги і супергерої, а й подається опис лі-
таючого корабля — «акуна вімана». Він 
був зроблений із вогнетривкого металу, 
мав багато дзеркал і лінз, приводився в 
рух «силою, породженою променями», 
і ними спалював ворогів. У трактаті 
«Самарагана сутрадхара» італійський 
вчений Роберто Пінотті виявив принци-
пи будівництва цих літаючих «віманів», 
придатних для воєнних і мирних цілей, і 
навіть порадив сучасним конструкторам 
«повчитися у стародавніх індусів».

То чи були НЛО? Звичайно, можна 
списати всі розповіді про них на вина-
хідливість розуму стародавніх народів, 
нафантазувавши таке, чого в житті 
бути аж ніяк не могло. Однак чому би 
цим «літаючим тарілочкам», «космічним 
кулям», «віманам» і «сонячним дискам» 
і справді не літати нашими небесами і 
чотири, і п’ять тисяч років тому? Що в 
цьому особливого? «Що було, воно й 
буде, і що робилося, буде робитись воно, 
— і немає нічого нового під сонцем», 
— писав Соломон (Екл. 1:9). Як христи-
янин, я, природно, вірю в існування вся-
ких надприродних речей, а НЛО вважаю 
одним із них. Однак ми, віруючі люди, 
маємо на «інопланетне питання» свій 
погляд, що базується, головним чином, 
на Біблії. Здається цілком несправед-
ливим, що цю Книгу книг багато хто 
обходить, тоді як таємничі явища, що 
відбуваються сьогодні, давним-давно 
вже були там описані. Деякі уфологи 
і просто любителі фантастики не раз 
зауважували певну схожість описів 
ангелів та інопланетян, політ чотирьох 
тварин у пророка Єзекіїля і космічних 
кораблів, вогненної колісниці пророка 
Іллі і викрадення людей НЛО. Ці при-
пущення можуть бути визнані частково 
справедливими, але не повністю. 

Доводилося також чути думку, що 
НЛО, інопланетяни — це лише сучасна 
форма стародавніх явищ, які раніше 
мали вигляд відьм, вогнедишних і лі-
таючих змій-гориничів, чортів і всяких 
примар. Іншими словами, людина ба-
чить те, у що вона вірить в цей період 
історії. У середні віки вірили в Бабу Ягу 
в ступі з мітлою, тому її в небі і бачили, 
а нині вірять в космічних прибульців, 
тому бачать їх.

Думка ця багато в чому справедлива. 
Бум навколо НЛО, космічних прибульців 
та інших нез’ясованих явищ в небі по-
справжньому почався лише наприкінці 
40-х років минулого століття. Тоді пілот-
бізнесмен Кеннет Арнольд, здійснюючи 
політ, потрапив в оточення яскравих 
сковорідок, про що і повідомив усьому 
світові. Тоді ж поблизу американського 

міста Россвела впав, як стверджують, 
інопланетний корабель і разом з екіпа-
жем опинився на секретній військовій 
базі. Кажуть, що ці «гуманоїди» досі 
там перебувають і що матеріал про них 
навіть має в ФБР свій секретний код: 
«Мажестик-12».

Безумовно, події ці дивні. Бентежить 
тільки, що вони почали розвиватися 
саме з середини XX століття. Чому? 
Та тому, що до цього часу, по-перше, 
закінчилася Друга світова війна, яка 
була війною техніки, по-друге, саме тоді 
так звана наукова фантастика досягла 
піку своєї популярності на Заході. У фан-
тастичних романах, як відомо, велика 
увага приділялася темі прибульців із 
космосу, що літали на суперкораблях. 
Цілком ймовірно, що люди начиталися 
цієї літератури, повірили в неї і почали 
бачити інопланетян наяву. До речі, в 
Росії бум навколо НЛО припадає лише 
на 70-ті роки. Це й зрозуміло — раніше 
фантастика не була тут широко пред-
ставлена.

Є, однак, і раціональніше пояснення 
присутності зображень НЛО в давнину 
і спостерігання їх в наш час. Воно по-
лягає в тому, що літальні апарати в 
стародавньому світі справді існували, 
як існували і космічні обсерваторії, 
і спеціальні розмітки на землі для 
розпізнавання їх з висоти пташиного 
польоту. Але тільки все це, що так 
вражає сучасних вчених, було ділом 
рук не якихось міфічних істот з космосу 
і навіть не якихось богів чи титанів, а 
всього-на-всього... звичайною технікою 
стародавньої людської цивілізації!

Ці люди далекої епохи користували-
ся і електрикою, і астрономічними спору-
дами типу Стоунхенджа, і повітряними 
кораблями для польотів, будівництва, 
воєнних потреб. Якщо ми осмислимо 
цю несподівану для багатьох думку, ми 
неодмінно по-новому подивимось і на 
наше життя, на землю, на нашу власну 
історію. І навіть, смію припустити, у ре-
зультаті цього повіримо в Бога, Творця 
всього видимого і невидимого.

Справді, ну з чого ми взяли, що 
люди в давнину були примітивними, 
а ми — цивілізовані і культурні? Не-
хай останні три тисячі років, впритул 
до XIX віку, і був відносний занепад 
в технічному розвитку, але якщо по-
глянути вглиб віків, ми побачимо там 
сліди цивілізацій дуже високого рівня. 
Кришталевий череп без слідів обробки, 
заплати на звичайному черепі старо-
давнього жителя, виконані стародавнім 
хірургом, гальванічні дзбанки в Єгипті, 
та й самі піраміди і сфінкси чого варті! 
Чи не сліди це давніх технологічно роз-
винутих цивілізацій?

Людству властиво інколи пережи-
вати бурхливий розквіт науки, але він 
може змінюватись раптовими занепа-
дом і деградацією. Яке-небудь сучасне 
село в тайзі може зовсім не нагадувати 
нам побут XX століття, як і сучасні бідні 
поселення індіанців — нащадків майя та 
ацтеків не схожі на величні міста і храми 
їхніх предків. Люди багато що можуть 
забувати. Австралійські аборигени, 
судячи з археологічних розкопок, колись 
уміли ловити рибу, а нині це ремесло 
забуте і плем’я може померти з голоду 
біля моря, де повно риби.

Так само і з літаючими тарілка-
ми. Цілком імовірно, що стародавнє 
людство могло літати, але з часом 
втратило знання про конструювання 
літальних апаратів — чи то через війни, 
чи через свої поганські забобони. І ось 
ми, бачачи розвиток людської науки в 
межах найближчих трьох тисяч років, 

гадаємо, звідки в стародавніх могли 
взятися «такі знання»! А гадати треба 
якраз про те, куди люди могли подіти 
свої старі технології. Уявлення про те, 
що людство, начебто, еволюціонує від 
нижчого ступеня розвитку до вищого 
— сумнівне. Погляньте лише на сучасні 
екологічно шкідливі виробництва, на 
смертельно небезпечні атомні озбро-
єння і електростанції, на збільшення 
аварій і катастроф. А люди давнини 
змогли і піраміди побудувати, і літаючі 
тарілки змайструвати, і природу в 
чистоті для нас зберегти! Культура ви-
соких технологій була тоді, а не тепер. 
На жаль, без віри в істинного Бога ці 
цивілізації були заздалегідь приречені 
на загибель, тому що почалося релігійне 
звеличення самих себе, «людського 
розуму», лжебогів і навернення до 
окультних сил диявола.

Про останнє не завадило би згадати 
у зв’язку з НЛО, тим більше, що, за ба-
гатьма даними, саме цей грішний ангел 
має до феномена найбезпосередніше 
відношення. Але насамперед треба 
вирішити ще одне важливе питання: чи 
існують позаземні цивілізації?

Християни вірять лише в одну «поза-
земну цивілізацію» — світ Божих ангелів 
і диявольських демонів. Чи може в прин-
ципі існувати яка-небудь інопланетна 
цивілізація, про яку говорять фантасти 
і погани? Думаю, що ні.

По-перше, неможливо вірити в циві-
лізацію, яка 50 років тільки те й робить, 
що збирає зразки зелених порід, коли 
відомо, що спектральний аналіз грунту 
можна зробити з космосу. Що це за ци-
вілізація, котра все ще недообстежила 
рід людський, викрадаючи його пред-
ставників знову й знову, переносячи то 
з дому в сарай, то з села в місто?

По-друге, судячи з частих поломок, 
аварій і потреби в паливі, їх цивілізація 
не дуже далеко просунулась. Вони про-
літають півгалактики, падають через 
дрібні поломки на узлісся біля дороги, 
і все це лише для того, щоб дати зем-
лянам якісь млинці, як це було з одним 
фермером...

По-третє, сам політ технічно про-
сто неможливий. Не можна розвинути 
швидкість більшу за швидкість світла, 
але навіть якщо теоретично припусти-
ти таку можливість, то й тоді потрібні 
тисячі років для такого польоту. І все 
це тільки для того, щоб взяти на аналіз 
воду з криниці, на п’ять хвилин викрасти 
землянина або випалити на газоні пра-
вильні кола! Взагалі ж сама наявність 
в космосі планет поза сонячною систе-
мою не доведена, вчені припускають її 
лише на рівні аналогії.

Сумнівне існування інших світів, по-
дібних до земного, і з точки зору Біблії. 

Не випадково в ній нема про інші циві-
лізації няких відомостей. Навпаки, за 
Словом Божим, земля — центр Божого 
плану спасіння світу від зла, це місце 
смерті Сина Божого Ісуса Христа, місце, 
де Бог набуває Собі дітей. Тут Господь 
утвердить Свій престол (Об. 21:1-5). Як 
же можна припускати, що подібне місце 
є ще десь у всесвіті? 

Логічніше бачити в НЛО руку сатани, 
ворога душ людських. Для цієї особи не 
проблема повідомляти людям будь-яку 
інформацію, з’являтися в будь-якому 
вигляді, у тому числі і матеріальному. 
На спіритичних сеансах медіуми, ви-
кликаючи духів темряви, можуть мате-
ріалізувати, тобто викликати «з нічого» 
будь-який предмет і навіть людину. Те 
ж роблять індуські і тібетські чаклуни. 
Назва цих дій свідчить сама за себе 
— «чорна магія». НЛО — більш органі-
зована форма цієї магії. 

Контакти з сатаною завжди мають 
для людини печальні наслідки. Людина, 
займаючись чаклунством, починає чути 
чиїсь голоси, втрачає свою волю, часто 
впадає в депресію, бачить примар, в її 
квартирі появляється полтергейст. Такі 
ж симптоми супроводжують і всіх, хто 
мав контакти з НЛО.

Християнське пояснення контактам 
із «братами по розуму» не стільки 
критичне, скільки розумне. Як пояс-
нити, що так багато людей, все-таки, 
зустрічалися з «гуманоїдами», літали на 
НЛО, піддавалися їх насильству? Дуже 
просто. Люди ці спілкувалися з сатаною 
і його демонами. Вони показували цим 
нещасним різні видіння польоту, зустрічі 
із «зеленими чоловічками», з іншими 
галактиками, подібно до того, як гіпно-
тизер змушує пацієнта бачити в сонному 
стані і море, і пожежу, і що завгодно, 
хоча обоє залишаються в кабінеті.

Мені розповідали таку історію. 
Одна сім’я дуже захоплювалася уфо-
логією, збирала різні дані про НЛО, 
про прибульців, про загадки космосу. 
І ось одного разу, коли вони кудись 
їхали, чоловік зупинив машину, відчинив 
дверцята, встав, дивлячись кудись, 
і в такому положенні завмер... Його 
дружина терпляче прочекала хвилин 
15, перш ніж покликала його. Яким 
же було її здивування, коли чоловік 
сів знову в машину. По-перше, він по-
крився триденною щетиною, по-друге, 
був наляканий, і по-третє, розповів, 
що щойно літав на НЛО кудись там на 
Альфу-Центавру. Пізніше цей чоловік 
розповідав, що перед «контактом» з 
НЛО він подумки покликав інопланетян, 
бажаючи їх бачити. 

Добре, що в цьому випадку можна 
покластися на свідчення дружини, яка 
бачила, що її чоловік нікуди із землі не 

відлітав, але скільки таких «контак-
тів», легковірно сприйнятих за чисту 
монету, стається з людьми на самоті, 
без свідків!

У цій історії на заклик шанувальника 
НЛО з’явився дух темряви і «голими 
руками» прибрав розум нещасного, 
показавши через нервові центри мозку 
інопланетян і космічний політ у всіх 
барвах. Так само деякі лікуються і 
оперуються, протезуються, отримують 
рани і опіки, спілкуються з давно по-
мерлими родичами.

Не випадково спілкування з «гума-
ноїдами» відбувається не за допомогою 
мови, даної людям від Бога, а подумки, 
телепатично, як спілкуються із злими 
духами чарівники і шамани диких на-
родів. Тому дуже логічно підозрювати 
в НЛО присутність саме цих духів. 
Бог же, навпаки, завжди спілкувався 
з людьми, що перебували при повній 
свідомості. Він завжди повідомляв, Хто 
Він, чого хоче від людини, а якщо та не 
розуміла якихось речей від переляку, не 
цурався пояснити і дати ознаки, — про-
читайте хоч би про зустріч пророка 
Мойсея з Богом біля неопалимої купини 
в Книзі Вихід (3:1; 4:17) і порівняйте це 
з описом зустрічей людей з НЛО. До 
речі, послання від Бога завжди були 
розумними, конкретними і правдивими. 
Але цього не скажеш про послання 
«прибульців», які, як то кажуть, брешуть 
і не червоніють.

Феномен НЛО не виходить за рамки 
тих знань, які можна почерпнути з 
Біблії. Позаземний розум в реальності, 
безумовно, існує, але його існування 
не страшне віруючій людині, тому що 
християнин має постійний духовний 
захист від всяких ворожих духів, у 
тому числі і від НЛО. Цікаво, що серед 
християн жодного контакту з НЛО не 
зафіксовано, а отже, «інопланетяни» 
загрожують лиш невіруючим і окультно 
обтяженим людям.

Мета появи літаючих тарілок, оче-
видна, і кожен, ознайомлений з Бі-
блією, чітко може її побачити. Згідно 
з пророцтвами Біблії, наша земля 
рухається до царства антихриста і 
кількість сатанинських чудес і ознак в 
небі буде з кожною годиною зростати. 
Тарілочки і гуманоїди готують людство 
до прийняття всесвітнього правителя, 
який буде користуватися величезною 
диявольською силою. Істинні християни 
до приходу антихриста будуть забрані 
на небеса, «взяті від скорботи», і тому 
нинішні викрадання людей інопланетя-
нами — це сатанинська підробка, яка 
хоче привчити світ до буденності зник-
нення людей. Адже зникнення Церкви 
в одну мить здатне кинути людей, що 
залишаться на землі, в жах і привести 
до масового покаяння за свої гріхи і 
невірство перед Богом. Тому сатані 
вигідно, щоб люди вірили у викрадання 
людей пілотами НЛО, а не в те, що Бог 
забрав Свою Церкву. Вигідна сатані і 
віра людей в їх походження від якихось 
космічних прибульців з «колісниці богів», 
а не від єдиного Бога, що створив Адама 
— першу людину. 

Таке християнське пояснення фе-
номена НЛО. На жаль, попри його 
логічність та історичне підтвердження, 
більшість людей схильні до пустопо-
рожніх фантазій про прибульців. Це і 
зрозуміло — гордий грішник прийме 
які завгодно пояснення світобудови, 
аби лиш не визнавати Бога, не каятися 
за свої неподобства, не будити свою 
совість. Печально, але доля таких — в 
озері вогненному, де буде вічний плач 
і скрегіт зубів.

За припущенням вчених, це буде 
певне місце у всесвіті, куди Світло Боже 
не проникатиме і звідки неможливо буде 
вибратися.

Зовсім інше майбутнє очікує тих, хто 
увірував у Христа. Жителям Небесного 
Єрусалима буде надана захоплююча 
можливість вічно досліджувати космос, 
пізнавати премудрість Божу. «Хто вірує 
в Божого Сина, той свідчення має в 
собі... А це свідчення, що Бог життя ві-
чне нам дав, а життя це — у Сині Його. 
Хто має Сина, той має життя; хто не 
має Сина Божого, той не має життя» (1 
Ів. 5:10-12). У цьому також нема нічого 
нового, і слава Богу!

Ігор КОЛГАРЄВ. 

l ЦІКАВА ДУМКА

Чи нове це 
явище — НЛО?
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Чекаємо вас!

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

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 15:00 та
 щопонеділка о  8:00 
ДИВІТЬСЯ християнську 
телепередачу «Вірую» 

на каналі ТРК  «3-студія»

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.

Тернопільська область
ТЕРНОПІЛЬ:  вул. Квітова, 19; НЕДІЛЯ – 10  і 18 год.; 
                        вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.
ТЕРЕБОВЛЯ, вул. Шевченка, 29-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.
ЛАНІВЦІ, вул. Відродження;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.
с. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук'яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.

ІТАЛІЯ
Російськомовна церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», РИМ, зона Топ Сапієнса, 
                         НЕДІЛЯ — 13.30 год., ЧЕТВЕР — 19 год;  

тел. 39-32-97-35-26-92.

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. 

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 
12:00-14:00

(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

ЗАПРОШУЄМО на Богослужіння до церкви ХВЄ м. Радехова Львівської області 
Адреса: вул. Рильського, 1, м. Радехів;  НЕДІЛЯ — 10 і 18 год., СЕРЕДА і П’ЯТНИЦЯ — 19 год.

Солотвино – невеличке 
українське провінційне 
містечко, в якому немає 
ані кінотеатру, ані аквапар-
ку чи взагалі будь-якого 
розважального центру. 
Попри те, що Солотвино 
– відомий курорт, а літо 
– це розпал сезону від-
починку, місцеві діти не 
мають можливості цікаво 
провести час і, як правило, 
сидять вдома перед теле-
візором чи комп'ютером 
або тиняються по вулицях. 
Виправити ситуацію вирі-
шила місцева церква ХВЄ 
«Сіль землі», яка з 25 по 
29 липня провела денний 
дитячий табір «Пілігрим».

Діти грали в різні ігри та естафети, 
які тісно пов’язані з темами біблійних 
занять – такими, як: «Дружба», «До-
віра», «Ти особливий», «Вказівник 
шляху», «Божа любов». Діяли гуртки 
рукоділля, спорту, художньої само-

Заздрість — це спосіб сприйняття 
життя, який протистоїть любові, 
вважає Мелані Кляйн, англійський 
психоаналітик і автор бестселера «За-
здрість і вдячність». Заздрість не тіль-
ки підриває всякі відносини любові, а й 
змушує вірити в ілюзію, що в іншого є 
саме те, чого не вистачає нам.

Заздрість завжди грунтується на 
ідентифікації: ми заздримо тому, на 
кого хочемо бути схожими.

У 1999 році ряд північноамериканських 
штатів заборонив використовувати 
ляльку Барбі в державних дитячих 

садках. Причиною цього стала скандальна 
стаття американських психологів «Хочу 
бути як Барбі, тому що в дурепи все є», які 
стверджували, що ідентифікація дівчаток 
з образом Барбі викликає ряд психічних 
захворювань. Коли одного чудового дня 
дівчинка виявляє, що її тіло не дуже до-
сконале, що татове авто і заміський дім 
не такі вже й розкішні, а женихи з неба 
не падають, і що в житті взагалі аби щось 
отримати, спочатку треба довго і вперто 
працювати, — руйнується не просто об-
раз безтурботної ляльки, а зазнає краху 
сам світогляд юної дівчинки. Сам спосіб 
і філософія життя Барбі виявляються на-
стільки не сумісними з реальним життям, 
що ця прірва між ілюзією і реальністю 
може стати причиною багатьох депресій. 

Не варто судити суворо досвід аме-
риканських колег, хоча очевидно, що 
справи зовсім не в пластиковій іграшці. 
У ситуації заздрості до чужого опиня-
ються не лише діти, а й всі люди взагалі.

Заздрість ставить нас у залежність 

Куріння завдає шкоди організму 
вже через кілька хвилин, а не років, 
кажуть американські вчені. Згідно 
з доповіддю, опублікованою в жур-
налі Chemical Research in Tohicologu, 
після перших затяжок майже відразу 
утворюються речовини, що виклика-
ють ракові захворювання.

Результати невеликого за масштабами 
дослідженя — це однозначне попереджен-
ня курцям. Дослідження доводить: кинути 
курити ніколи не рано.

Дослідники перевірили вміст у крові 
12 пацієнтів хімічних речовин, пов’язаних 
з раком, — поліциклічних ароматичних 
виглеводів (ПАВ). ПАВ, додані в сигарети, 
були перероблені організмом і пере-
творилися на іншу речовину, яка завдає 
шкоди ДНК і призводить до раку. Увесь 

«Пілігрим» дістався «Пілігрим» дістався до до 
СолотвинаСолотвина

До розвитку раку може призвести 
вже перша викурена сигарета

діяльності та секція «Солотвино має 
таланти».

У її рамках в останній вечір табору 
було проведено гала-концерт, на який 
було запрошено батьків талановитих 
дітей Солотвина. У концерті взяли 

участь понад 25 дітей, які співали, 
читали вірші, танцювали та грали на 
різних музичних інструментах (скрипка, 
кларнет, фортепіано).

Було оцифровано та презентовано 
на мультимедійному проекторі біля 30 
малюнків місцевих маленьких худож-
ників. Завершися концерт театраль-
ною постановкою, яку підготувала 
команда наставників табору, а також 
словом настанови пастора євангель-
ської церкви Солотвина «Сіль землі» 
В’ячеслава Хром’яка, який звершив 
молитву благословення за дітей та 
їхніх батьків і запросив всіх учасників 
табору продовжити спілкування у ме-
жах недільної школи місцевої церкви. 
Усього концертну програму відвідали 
біля 150 чол..

Діти і їх батьки щиро дякували за 
добре проведений час і за те, що вони 
здобули нових друзів і дізналися правду 
про Творця.

Михайло ХРОМ'ЯК.
Викладач ЛБС, адміністра-

тор церкви ХВЄ «Сіль землі».

від іншого: «Усі вже давно на Маль-
дівах побували, а я досі в числі не-
вдах, які відпочивають в Туреччині».

Те найцінніше, чого мені саме не виста-
чає для щастя, і те, без чого я життя собі не 
уявляю, — саме воно знаходиться в когось 
іншого. І відняти це в нього не можна, і 
поповнити цю нестачу ніяк не вдається. 

У 2002 році Iournal of Sexual Studies 
опублікував результати соціологічного опи-
тування, яке провели американські соціо-
логи серед бідних верств негритянського 
населення Америки. Їх запитували, хто, на 
їх думку, відчуває найбільше задоволення 
від життя. Понад 90 відсотків респондентів 
відповіли, що тільки багаті білі можуть 
дозволити собі всі задоволення і реалі-
зувати будь-які свої бажання, оскільки 
гроші і зв’язки відчиняють всі двері. На це 
ж запитання 90 відсотків «багатих білих» 
відповіли, що лише малоімущі негри, в яких 
нічого нема за душею, можуть насолоджу-
ватись безтурботним життям: забавлятися 
з жінками з ранку до ночі, курити траву і 
годинами грати з дітьми в баскетбол, не 
думати ночами про курс долара і про вла-
штування дитини в престижний коледж.

Таким чином, заздрість — це якийсь 
обман. І обман цей полягає в тому, що наші 
бажання приклеюються до якогось предме-
та чи образу, від котрих ми стаємо залеж-
ними. Чи варто говорити, що вся реклама 
побудована подібним чином: «Якщо ти не 
знаєш, чого тобі не вистачає в житті, поди-
вись сюди — ось наша нова зубна паста». 
При цьому ясно, що «здорові зуби» і «щас-
тя» — речі не обов’язково взаємопов’язані.

Життя людини відрізняється від життя 
тварини тим, що нам завжди чогось не 
вистачає — саме тому в нас є бажання і 
прагнення до розвитку — і кожному з нас 
необхідно якимось чином з цією нестачею 
справитися. Найпростішим, але ілюзорним 
способом цього і є заздрість.

Дмитро ОЛЬШАНСЬКИЙ.

ЗАЗДРІСТЬЗАЗДРІСТЬ

цей процес тривав від 15 до 30 хвилин.
Професор Стівен Гехт з Універси-

тету Міннесоти вважає, що проведена 
вченими робота «унікальна, тому що 
вперше досліджений метаболізм ПАВ, які 
вдихаються з димом сигарети, без впливу 
інших факторів, таких, як забруднення 
повітря чи їжа».

«Результати дослідження повинні по-
служити серйозним попередженням тим, 
хто хоче прилучитися до куріння», — додав 
професор Гехт.

«Кожен знає, що куріння може при-
звести до раку легень, — нагадує один 
із дослідників Мартін Докрелл. — Най-
страшніший висновок цієї доповіді в тому, 
що він показує, як швидко починається 
дорога до раку — вона займає не 30 
років, а півгодини після першої сигарети.
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